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ಆ.ಬಾ. ಸೊಜ್, ಲಂಡನ್ 

ಮ್ಹಜಿಂ ದೋನ್ ಉತ್ರಾಂ. 

ಪೆಜಾರ್ ಇಗರ್ದೆಚ್ಮಾ ಪ್ರಾಥಮಿಕ್ ಶಾಳಾಂತ್ ಹಾಂವ್ 

ಶಿಕ್ತಾನಾ, ತ್ಕಾ ಎಕಾ ಅಗೋಸ್ತ್ ಮಹಿನ್ಕಾಂತ್ ತೊರಿ 

ವಯ್ಲೊ ಘಾಂಟಿ ಆವ್ಲಿತ್ ವಾಜ್ಣ್ಯೊ! ಘಾಂಟ್ 

ಆಮೊರೆಚಿಯೀ ನೈಂ, ಆಲ್ಮಾಂಚಿಯೀ ನೈಂ. ಶಿಕ್ಬಕಾಂ 

ತೀರ್ ಘಾಭರ್ತಿಂ! ಭುರ್ಲಿಂ ಭ್ರಾಂತ್ ಜಾಲಿಂ! ಜಾಲ್ಯಾರೀ 

ಮಿಸ್ತೆರ್ ಉಗ್ಲಾಪೊ ಜಾಲೊನಾ. ನೈಂಚ್ ಸದಾಂಚಿ, ಬಗಾರ್ ಫೆಸ್ತಾಚಿ ಘಾಂಟ್ಯೀ 

ನಿರಂತರ್ ವಾಜ್ತಾಲಿ! ಆವಾಜಾಚಿ ನಿನ್ನಿ (ಪ್ರತಿಧ್ವನ್) ಕಾನ್ ಭೆರೆ ಕರ್ತಾನಾ. ಮಾ| ಬಾ| 

ಮರಿಯಾಣ್ ಸಾಲ್ವದೊರ್ ಫೆರ್ನಾಂದ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಅಪ್ರೊಸ್ ನಿತಳ್ ಲೊಬಾಚ್ಕೊ 

ಮಿರಿಯೊ ಉಕಲ್ನ್ ಘೆವ್ನ್ ಶಾಳಾಚಿಂ ಮೆಟಾಂ ಚಡ್ಲೊ. ಥಂಯ್ಸರ್ ವಿಸ್ಮಯ್, 

ಕುತೂಹಲ್ ವಿರಾಜ್ ಕರ್ತಾಲೆಂ.. ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಕ್ ಪಳೆಲ್ಲೆಂಚ್ ಭುರ್ಲ್ಯಾಂಚೊ 
ಯ ಉಪ್ರ 

ಗುಜ್ಜುಜೊ ಥಾಂಬ್ಲೊ. ಥಂಡ್ ಗಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಳಾ-ಸಭಾ ಸಾಲಾಂತ್ 

ಯೆಕ್ಟಾಂವ್ಕ್ ಆದೇಸ್ ದಿಲೊ. ಖಣಾ ಭಿತರ್ ಗೊವ್ಳ್ಯಾನ್ ಶಳಿಯಾಂಕ್ ಆರಾವ್ನ್ 

ವ್ಹೆಲ್ಲ್ಕೆ ಬರಿಂ ಸರ್ವ್ ಅಧ್ಯಾಪಕಾಂನಿ ತಾತಾಂಚ್ಕಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್ ಸಾಲಾ ಭಿತರ್ ಶಿಸ್ಕೆನ್ 

ಜಮಯ್ಲೆ. 
ನು 

ಮುಖೆಲ್ ಮೆಸ್ಟ್ರಿ ಆನಿ ವಿಗಾರ್ವಾರಾ ಮಧೆಂ ಗಾಢ್ ಅಧ್ಯಯನ್ ಚಲ್ತಾಲೆಂ. 

ಹಾತ್ ಜೊಡುನ್, ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಆದೇಶಾಂಕ್ ಮು. ಮಸ್ತಿ ಮನಃಪೂರ್ಟಕ್ ಒಪ್ಪಿಗಿ 

ದಿತಾಲೊ. ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ವ್ಹಡ್ಲೊ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಮೆಟಾಂ ದೆಂವೊನ್ ಪಾಟಿಂ ಚಲ್ಲೊ. 

ಗಂಭೀರ್ ಅಭಿನಯ್ ಕರ್ನ್ ಮುಖೆಲ್ ಮೆಸ್ತ್ರಿ ಸಾಲಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊಚ್, ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿ 

ಜಮಾತ್ ಆತುರಿಕ್ ಜಾಲಿ. ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ, "ಆಯ್ತೊ ದಿವಸ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ 

ಭಾರತಾಚ್ಮಾ ಅಖ್ಯಾ ಇತಿಹಾಸಾಂತ್ ಭಾಂಗ್ರಾಳೊ. ಆಮಿ ಸರ್ವ್ ಖರೆಚ್ 

ಗುಲಾಮ್ಪಣಾಂತ್ಲೆ ಸುಟ್ಟ್ಯಾಂವ್.'' 

ಭಾರತಾಕ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ್ ಮೆಳ್ಳಂ! 

ಜಶೆಂ ಸಂಯುಕ್ಕ್ ಅಮೇರಿಕಾಚ್ಕಾ ಕಾಳ್ಕಾ ಖಾಫ್ರಿ ಪರ್ಡೆಕ್ ಗುಲಾಮ್ಪಣಾಂತ್ಲೆಂ 

ಸುಟಯ್ದಲೊ ತೊ ಮಹಾ ಪುರುಷ್ - ಪಿರ್ಡೆಂತ್ ಆಬ್ರಾಹಮ್ ಲಿಂಕನಾನ್, ತಶೆಂ 

ಆಮಿ ಸೂಡ್ವಣ್ ಕೆಲಿ ರುಜೊನ್ '"ಸತ್' ಆನಿ "ಅಹಿಂಸಾ' ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ "ದೈವಿಕ್' 

ಹಾತೆರಾಂನಿ. ತಶೆಂಚ್ "ಸತ್ಕಾಗ್ರಹ' ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ದಳ್ಬಾರಾಂನಿ ತೊ ಜಯ್ಕೆವಂತ್ ಜಾಲ್ಲೊ 

ಆಮ್ಚೊ ರಾಷ್ಟ್ರಪಿತ ದೈವಿಕ್ ಧಿರಾಸಣೆಚೊ ಧೀರ್ ಮನಿಸ್ “ಮೋಹನ್ದಾಸ್ 

ಕರಮ್ಚಂದ್ ಗಾಂಧಿ”. 



ಗೆ ಸತ್ 

ತಾಚೊ ಆನಿ ತಾಚ್ಕಾ ಸಾಂಗಾತ್ಕಾಂಚೊ ತ್ಕಾಗ್ ಆನಿ ರುಪ್ಕಾರ್ ಭಾಂಗ್ರಾಳ್ಕ್ 

ಉತ್ರಾಂನಿ ಖಂಚವ್ನ್ ಲಿಖ್ನಲೊ ಭಾರತಾಚ್ಛಾ ಚರಿತ್ರೆಂತ್ ಆನಿ ಹರ್ ಭಾರತೀಯಾಚ್ಯಾ 

ಕಾಳ್ಜಾ-ಮನಾಂನಿ. ದೆಕುನ್, 

"ಲಾಂಬ್ ಜಿಯೊಂ ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧಿ, ಲಾಂಬ್ ಜಿಯೊಂ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ! 

ಲಾಂಬ್ ಜಿಯೊಂ ಭಾರತ್ ಪರ್ದಾ, ಜೈ... ಮ್ಹಣೊನ್ ಕಾರೈಂ ಸಂಪ್ತಾನಾ ಆಬೈ 

ಉದೆಲಿ ಗೋಡಾಚಿ ಕಾಫಿ ಆನಿ ಕೆಳಿಂ! 

ಶಾಳಾಕ್ ರಜಾ ಮೆಳ್ಳಿ! ಬುಕಾಂಚೆಂ ಪೊತೆಂ ಘೆವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಘರಾ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂವ್ 

ಜಾಲ್ಕಾರ್, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಮ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸಬ್ದಾಚೊ ಆರ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಕಳ್ಳೊ ನಾ. 1941 

ಆಗೊಸ್ 15ವೆರ್ ಭಾರತಾಕ್ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಮೆಳ್ಲ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್, 1948 ಜನೆರ್ 30- 

ವೆರ್ ಧರ್ಮಾಂದ್ಭ್ಯಾಂನಿ ಆಮ್ಚೊ ರಾಷ್ಟ್ರಪಿತ ಮಹಾತ್ಮಾಗಾಂಧಿಕ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್ದೊ! 

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ನಿರಾಪ್ರಾಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪಿತಾಚೆಂ ರಗಾತ್ ಆಜೂನ್ ನಿತಿಕ್ ಬೋಬ್ ಮಾರ್ತಾ. 

ಪ್ರಾಥಮಿಕ್ ಶಾಳ್ ಸೊಡ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಪ್ರೌಢ್ಶಾಳಾಕ್ ಭರ್ತಿ ಜಾಲೊಂ. ಲಗ್ಬಗ್ 

ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ್ ಜಾಲ್ಕಾರೀ, ಧಾವೆ ಕ್ಲಾಸಿಂತ್ ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಜೊ 

ಬೋವ್ ಎಕೀನ್ ಸಹವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿ ತಸೊ ಆಪ್ತ್ ಮಿತ್ರಾನ್, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಸೆನ್ 

ಬರಯ್ಲಲೊ "ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧಿಚಿ ಜನ್ಮಾ ಕಥಾ' ಗೃಂಥ್ ವಾಚುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲೊ 

ದೀಸ್ ರಾತ್ ಪ್ರಯತನ್ ಕರ್ನ್ ಹೊ ಅಖಂಡ್ ಬೂಕ್ ವಾಚುನ್ ಹರೈಕ್ ವಾಕ್ಕೆ 

ಆನಿ ಸಬ್ದ್ ವರವ್ನ್, ನೆರಾವ್ನ್, ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಪ ಪಾಗೂನ್ ಕಾಡ್ಕಾನಾ, ಹಿಮಾಲಯ್ 

ಪರ್ಟತ್ ಚಡೊನ್ ಜಯ್ತ್ ವ್ಹೆಲ್ಲೊ ಅನುಭವ್ ಮ್ಹಜೆ ಥಯ್ ರುತಾ ಜಾಲೊ. ಹೆ 

ವಾಚಪ್ ಆನಿ ಶಿಕಾಪ್ ನಿತಳ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಸೆಚೆಂ ಮ್ಹಜ್ಮಾ ಪುಡ್ಲ್ಯಾ ಶಿಕ್ಸಾಕ 

ವಿಶೇಷ್ ಮಹತ್ವಾಚೆಂ ಹಾತೆರ್ ಕಶೆಂ ಜಾಲೆಂ. ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧಿ ದೇಖ್, ಧ್ಯೇಯ 

ಆನಿ ನಿತಿಚೊ ಮಂದಾಮೆಂತ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಬರೂಚ್ ರುಚ್ಹೊ. 

Plain living high thinking ಮ್ಹಳ್ಳಾರ್, "ಸಾದೆಂ ಜಿವಿತ್ ವಿಕಾಸ್ ಅಧ್ಯಯನ್ 

ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಉತ್ರಾ ಚೊ ಖರೊ ಪ್ರಭಾವ್ ತರುಣ್ಬಣಾರ್ "ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸ್ವಭಾವಾಚೆ 

dor ಮ್ಹಣೊನ್ ಆಮ್ಚಿಂ ವ್ಹಡಿಲಾಂ ಸಾಂಗ್ತಾಲಿಂ. 

“| have nothing new tO teach the world. Truth and non-violenk 

are as old as hills’ ಮ್ಹಣ್ತಾ ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧಿ. 

"ಸತ್ ಆನಿ ಅಹಿಂಸಾ ಬಗಾರ್ ಹೆರ್ ಕಾಂಯ್ ಹಾಂವೆ ದಿಂವ್ಚೆಂ ನವೆಂ ಲಿಸಾಂ; 

ನೈಂ, ಹಿಂ ತತ್ವಾಂ ಆನಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ್ ಸೃಷ್ಠಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಗುಡೆ ಪರ್ವತಾಂ ಬರಿ ಸನಾತ 

ಜಾವ್ನಾಸಾತ್.'' 



ಆ.ಬಾ. ಸೊಜ್, ಲಂಡನ್ Vil 

ಮ್ಹಜೊ ಭಾಗಿ ಮಿತ್ ಆನಿ ಹಾಂವ್ ಹ್ಮಾ ವಯ್ಲ್ಯಾ ವಾಕ್ಕಾಂಚೆಂ ಅಧ್ಯಯನ್ 

ಕರ್ನಾಲ್ಕಾಂವ್. ವಿಶೇಷ್ ದೆಣ್ಮಾಂಚೊ ಮ್ಹಜೊ ಮಿತ್ರ್ ಭೌತ್ ಶಾಸ್ತ್ರಾಚೊ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ್ 

ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಚೊ- ಆನಿ ಹಾಂವ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಾಂತ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ 

ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾವುರ್ತಾಂ. ಮೆಟ್ರಿಕೆಚೆಂ ಶಿಕಾಪ್ ಜಾತಚ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆಪ್ತ್ 

ಮಿತ್ರಾಕ್ ಆದೇವ್ಸ್ ಮಾಗುನ್ ಪನ್ನಾಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಜಾಲಿಂ. ಆನಿ ಭಾರತಾಕ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ್ 

ಮೆಳೊನ್ ಪನ್ನಾಸ್ ಆನಿ ಪಾಂಚ್ ಪಾವ್ಸಾಳ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲೆ. 

ತ್ಕಾ ಚಾರಿತ್ರಿಕ್ ದಿಸಾ ಮ್ಹಜ್ಮಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಚಾ ಮುಖೆಲ್ ಮೆಸ್ತ್ರಿನ್ ಸಂಯುಕ್ತ್ 

ಅಮೆರಿಕಾಚೊ ಮಾಜಿ ಪಿರ್ಡೆಂತ್ ಆಬ್ರಾಹಮ್ ಲಿಂಕಾನಾಚೊ ಉಲ್ಲೇಖ್ ಕರ್ನ್ ತ್ಕಾ 

ಚಾರಿತ್ರಿಕ್ ದಿಸಾ ತಾಕಾ "ಮಹಾ ಪುರುಷ್'' ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಲೊಕಾ ಮೊಗಾಳ್ ಬಿರುದಾನ್ 

ನೆಟಯ್ಲಲೊ. ಆನಿ ತ್ಕಾಚ್ ಜಾಗತಿಕ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಕುಳಾನ್ ತ್ಕಾ ವರ್ಸಾ ಆಮ್ಚೊ ರಾಷ್ಟ್ರಪಿತ 

ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧಿಕ್ “"ಯುಗಪುರುಷ್'' ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಬಿರುದಾನ್ ಸೊಭಯ್ಲೊ. 

"ಸತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಅಮೊಲಿಕ್ ದಿರ್ವೆಂ ರುತಾ ಕರುಂಕ್ ತಾಣೆ ಭೆಟಯಿಲ್ಲೊ 

ಸಾಕ್ರಿಫಿಸ್ ಹಾಂವೆ ಜಾತಾ ತಿತ್ಹ್ಯಾ ಸಾದ್ಕಾ ಭಾಸೆನ್, ಸಂಪ್ಕಾ ಸರಳ್ ಶೈಲೆನ್ ಆನಿ 

ಅರ್ಥಾಭರಿತ್ ಶುದ್ಹ್ ಸಬ್ದಾಂನಿ ರೂಪಿತ್ ಕರುಂಕ್ ಕೆಲಾಂ ತೆಂ ಪ್ರಯತನ್ ಖಂಡಿತ್ 

ಜಾವ್ನ್ ಫಳಾಭರಿತ್ ಜಾಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಬಗ್ತಾ. 

“It is an unbroken torture for me that I am still so far from 

‘HIM’. my uniform experience has convinced me that there is NO 

‘OTHER GOD THAN TRUTH. | | 

“ಹಾಂವ್ ಸರ್ವೆಸ್ಪೊರಾಚ್ಕಾ ದೈವಿಕ್ ಸದ್ರೆ ಭಾಯ್ ಆಸಾಂ ಮ್ಹಣುನ್ ಚಿಂತುನ್ 

ಆನಿಕೀ ಕಠೀಣ್ ಕಳ್ವಳ್ತಾಂ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಾಣ್ಟಾಯೆ ಪರ್ಮಾಣೆ ಮ್ಹಾಕಾ ಖಚಿತ್ ಜಾಲಾಂ 

ಕೀ “ಸತ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ದೇವ್ ಆನಿ ತಾಚೆ ವ್ಹರ್ಕೊ ಸರ್ವಜ್ಜ್ಞ್ ನಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ದುಸ್ರೊ.”' 

ಭಾರತೀಯ್ ಸಂಸ್ಕೃತೆಚ್ಮಾ ಪುರಾತನ್ ಬರ್ಪಾಂನಿ ವಾಚುಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾ. 

ಸತ್ಯ ಮೇವಾ ಜಯತೇ.'' ಮಣ್ಣೆ: ಸತಾಕ್ ಸದಾಂಚ್ ಜಯ್ಕ್ ಮೆಳ್ಕಲೆಂ. 

“ಅಹಿಂಸಾ ಪರಮೋ ಧರ್ಮ'' ಮಣ್ಣೆ: ಧರ್ಮಾಂ ಭಿತರ್ಲೆಂ ಧರ್ಮ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ "ಅಹಿಂಸ'. 

ಪೆಲ್ಕಾಕ್ ದುಖಂವ್ಹೆಂ ತೆಂ ಕಸಲೆಂ ಧರ್ಮ್? ದೆವಾಚೊ ಮೋಗ್ ಕರ್ನ್ ಪೆಲ್ಮಾಚೊ 
ದ್ವೇಷ್ ಕರ್ಚೆಂ ತೆಂ ಕಸಲೆಂ ಧರ್ಮ್? "ಸತ್' ಆಈ "ಅಹಿಂಸ' ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಅಮರ್ 

ತತ್ವಾಂಚ್ಕಾ ಬುನ್ಕಾದಿಚೆರ್ ಭಾರತಾಚೆಂ ರಾಜ್ಕಾರಣ್ ಬಸಯ್ಲಾಂ. 



Vili ಸತ್ 

ಜಶೆಂ ಫಾರಿಜೆವ್ ಜೆಜುಕ್ರಿಸ್ತಾಚೆ ವಿರೋಧಿ ಆಸ್ಲ್ಲೆ. ತಶೆಂಚ್ ಕೋಮುವಾದಿ 

ಮತಾಂದ್ಳೈ ಆನಿ ಅಟ್ಟಂಗ್ ಧರ್ಮಾಂದೈೆ ಆಮ್ಚಾ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ದೇಶ್ಪ್ರೇಮಿ 

ರಾಷ್ಟ್ರಪಿತಾಚೆ ವೈರಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲ್ಲೆ. ಹೆಂ ಸತ್ ಭಾರತಾಚ್ಕಾ ಇತಿಹಾಸಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಪಾನಾಂತ್ಲೆಂ 

ಕೆದಿಂಚ್ ಮಿಸ್ಫೊನ್ ವ್ಹೆಚೆಂ ನಹಿಂ. 

ತರ್ ಕಿತ್ಕಾ ಖಾತಿರ್ ಹೆ ಧರ್ಮಾಂದೈ ಉಪ್ರಾಟ್ಲೆ? ಹ್ಮಾ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನೆಚ್ಕಾ 

ಕುಂವರಾಕ್ ತಾಣಿಂ ಕಿತ್ಕಾಕ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್ದೊ? ಅಸಲ್ಮಾ ಕರಾಳ್ ಸವಾಲಾಕ್ 

ಜವಾಬ್- "ನಿಬಾಕ್ ನಿಂವ್ಲಿಂ' ಸಭಾರ್ ಆಸ್ತಿತ್ ಜಾಲ್ಕಾರ್, ಪ್ರಮುಖ್ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್ 

ಹಿಂ! 

ಪ್ರಾಚೀನ್ ಕುರ್ಡ್ಯಾ ರಿತಿ ರಿವಾಜಿಂ ಪರ್ಮಾಣೆ ಜಾತ್ಕಾತಿಂಚೊ ಭೇದ್ ಭಾವ್, 

ಊಂಚ್, ಕೀಳ್ ಆನಿ ನೀಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ವರ್ಡ್, ಭಾರತೀಯ್ ಧರ್ಮಾಂತ್ ಮಿಸ್ಫೊನ್ 

ಗೆಲ್ಲೊ. ಹಿ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ನಂಜಿ ಆನಿ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಗಾಚಾಂಚಿ ವೈಯುಕ್ತಿಕ್ ಗರ್ದ್ 

ತಾಂಕಾಂಚ್ ಮಿರ್ವೊನ್, ಆಪುಣ್ ದೆವಾಚ್ಕಾ ಭಾಸಾಯ್ಲೆಲ್ಕಾ ಕುಳಿಯೆಚೊ, ಶ್ರೇಷ್ಟ್ 

ಪಂಗ್ಡಾಚೊ ಸಾಂದೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮೂಢ್ ಚಿಂತಾಪ್ ತಾಂಚಾಚ್ ಹಿತಾ ಖಾತಿರ್, 

ಸ್ಪಾರ್ಥಾನ್ ಹ್ಮಾ ಸಮಾಜ್ ಬ್ರೋಹಿಂನಿ ಅಮಾನತ್ ರೂಢಿರ್ ದವರ್ಲೆಂ ನಹಿಂಚ್ 

ದೈವಿಕ್ ಆನಿ ನೈತಿಕ್, ಬಗಾರ್ ನೂತನ್ ಪರಿಪಿಕಾಯಚ್ಕಾ ಸಮ್ದಿಕಾಯೆ ಪರ್ಮಾಣ 

"ಸಗೆಂ ಮನ್ಮ್ಯಾಕುಳ್ ಏಕ್ ಸಮಾನ್' ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಸಂಪ್ರಾದಾಯ್ "ಶ್ರೇಷ್ಟ್' ಪಂಗ್ಡಾಕ್ 

ಖೂಬ್ ಆಡ್ಡೂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ಧರ್ಮಾಂ ಯುಗಾಂ ಥಾವ್ನ್ ನಿರಂಕುಶ್ ಧರ್ಮಾಂದ್ಭ್ಯಾಂನ 

"ಹೀನ್ ವರ್ಗಾಚೊ ಮನಿಸ್' ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಖತ್ ತಾಚ್ಕಾ ಜಾತಿಚೆರ್ ಥಾಪುನ್, ತಾ 

ಸಂತತೆಕ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಗುಲಾಮ್ಪಣಾಂತ್ ದವರ್ಲೆ ಆನಿ ತಾಂಚೆಂ ಜಿವೆಂಚ್ ಚಾಮ್ನೇ 

ವೊಡೂನ್, ತ್ಕಾ ಚಾಮ್ಹ್ಯಾಚಿ ಧೊಲ್ ಬಡವ್ನ್ ಬಡಾಯ್ ಉಚಾಡ್ಲಿ. ಗರೀಬಾಂಚಾ 

ಪಿಳ್ಗೆಕ್ ವಿಮೋಚನ್ ಲಾಭಾನಾಸ್ತಾನಾ, ಶತಕಾಂಚ್ ನಹಿಂ, ಧರ್ಮ್ ಯುಗಾಂ ಪಾಶಾರ 

ಜಾಲಿಂ. ಮಾನವ್ ಹಕ್ಕ್ ಮಾಗ್ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಧಮ್ಮಣೆಕ್ ಆನಿ ಪಿಳ್ಗುಗಕ್ ವಳಗ 

ಕೆಲೆಂ. ಸತ್, ನೀತ್ ಧರ್ಮಾಂದ್ಭ್ಯಾಂಚ್ಕೊ ಖಾಸ್ಗಿ ಸೊತ್ತು ಜಾವ್ನ್ ಉರಯ್ಲ್ಯೊ. 

ಶಿಕ್ಷಣ್ ವಿದ್ಯಾ ಮತ್ ವಿಕಾಸ್ ವಿಜ್ಞಾನ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರೇಷ್ಟ್ ವರ್ಗಚಾಂಚೆಂ ಜನ್ 

ಸಿದ್ದ್ ದಾಯ್ಜ್ ತಶೆಂ ಉರ್ಲಂ. 

ಕಿತ್ಲೆಶ್ಕೊ ಸಂತತಿ ದಾರಿದ್ರ್ಯಾಂತ್ ಜನ್ಮೊನ್, ಆಂದ್ಭ್ಯಾಪಣಾಂತ್ ಜಿಯೆ 

ನಿಮಾಣೆ ನಿರಾಶೆಚೆಂ ರುದಾನ್ ಕರಿತ್ತ್ ಆಳ್ವಾಲ್ಕೊ. 

ಭೃಷ್ಟಾಚಾರಾನ್ ಬುಡ್ಲ್ಲೆ ಸಮಾಜ್ದ್ರೋಹಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸ್ವಾರ್ಥಿ ಫಿತಿಸ್ಪಣಾಚ 

ಕೊಡ್ಕ್ಯಾಕ್ ಕುದೊಳ್ ಪಡ್ತಾ ತೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಪಿಸಾಂತೂರ್ ಜಾಲೆ. 



.ಬಾ. ಸೊಜ್, ಲಂಡನ್ IX 

"ಮ್ಹಜ್ಮಾ ರಾಜಾಂತ್ ವರ್ಸ್ ವರ್ನ್-ಭೇದ್, ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಅಂತರಾಚೆಂ ಅಂದೈಂಪಣ್ 

ದ್ ಕರ್ನ್ ಸಮತಾವಾದ್ ಜ್ಯಾರಿಯೆಕ್ ಹಾಡ್ತಲೊಂ. ದುಬ್ಬ್ಯಾ ಧಾಕ್ಟ್ಯಾಂಕ್ ಬಳಿಷ್ಟಾಂಚ್ಯಾ 

ಯಾಂ ಪಂದಾ ಪಡೊಂಕ್ ಸೊಡ್ಡ್ತೊಂನಾ” ಹಿ ಭಾಸಾವ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧಿಚಿ. 

“ಸಗ್ಭ್ಯಾ ಮನ್ಮ್ಯಾಕುಳಾನ್ ಎಕಾಚ್ ಸರ್ವೆಸ್ಸರಾಕ್ ವಿವಿಧ್ ಆನಿ ವಿಭಿನ್ನ್ ರಿಶಿಂನಿ 

ರ್ಸುಂಚೆಂ ಜಾಲ್ಕಾರ್ಯೀ, ಶೆವೊಟ್ ಏಕ್ಚ್. ಸಗ್ಳೆಂ ಮನ್ಶ್ಯಾಕುಳ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ 

ಕಾಚ್ ಕುಟ್ಮಾಚೆ ಸಾಂದೆ. ನೀತ್, ಸಮಾಧಾನ್, ಅಹಿಂಸಾ ಅಸಲ್ಮ್ಕಾ ತತ್ವಾಂಚ್ಕಾ 

ನ್ಯಾದಿಚೆರ್ ಮಾನುಷಿಕ್ ಹಕ್ಕಾಂಕ್ ಗೌರವ್ ಆನಿ ಮಾನ್ಕತಾ ದಿಂವ್ಚೆ ತಸಲಿ 

ಮಾಜ್ ಆಪುಣ್ ಬಾಂಧುನ್ ಹಾಡ್ಕಲೊಂ”' ಮ್ಹಣೊನ್ ಭಾಸ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮಹಾನ್ 

ಕ್ರ ಚೆಂ ಅಖಂಡ್ ರಾಜಾಂವ್ ಧರ್ಮಾಂದ್ಭ್ಯಾಂಕ್ ಆಡ್ಡೂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ. ಸಮಾಜ್ 

್ರೀಹಿಂಕ್ “ಸಮಾಜ್ ಕೊಡ್ಕಾರಾಂಚಿ” ಗರ್ ಆಸ್ಲ್ಲಿ ಮ್ಹಣೊನ್ ಹಾಂವೆ 

ನಾಂಬುನ್ ಸಾಂಗ್ಲಿ ಅವಶ್ಕ್ ಉದೆನಾ. ಕಿತ್ಕಾಕ್? ತಾಂಚೆಂ ತಿರಸ್ಕಾರ್ ಪಡ್ಲ್ಲೆಂ 

ಸಮಾಜಿಕ್ ಕಟ್ಟ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾ ಥಾವ್ನ್ ಮ್ಹಾರ್, ಕೊರ್ದೊ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಜಾತಿ ಕಾತಿಚೆಂ 

ನಿಭಜನ್ ಅವಶ್ಶ್ ಆನಿ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಶ್ರೇಷ್ಟ್ ಪಣಾಚೆಂ ವಾರೀಸ್ ಹಕ್ಕ್ ತಶಂ 

ಕಾಂಕಾಂಚ್ ಅಮಾನತ್ ದವ್ರುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ. 

ಹಂ ಮೂಢ್ ರಾಜಾಂವ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ರಾಷ್ಟ್ಪಿತಾಕ್ ಕಠಿಣ್ ವಾಯ್ಬ್ ದಿಸ್ಲಂ. 

ತೆಪ್ಲ್ಯಾ ನ್ಕಾಯ್ಭರಿತ್ ಅಹಿಂಸೆಚ್ಕಾ ತಲ್ವಾರಿನ್ ಧರ್ಮಾಂದ್ಭ್ಯಾಂಚೆಂ “ಸರ್ವ್ ಮನಿಸ್ 

ನಿಕ್ ಸಮಾನ್' ಮ್ಹಳ್ಳೊ ವಾದ್ ರೂಢಿರ್ ಬಾಂಧುನ್ ಹಾಡ್ಲೊ. 

ಸಮಾಜ್ ಸುಧಾರಣ್ ಜಾಂವ್ಚ ವಳಿಂ ಹಜಾರೋಂ ಲಾಖ್ ಲೋಕ್ 

ತಾ| ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಹಾಚ್ಮಾ ಮುಖೇಲ್ಪಣಾ ಖಾಲ್ ಬೌದ್ಹ್ ಧರ್ಮಾಕ್ ಮೆಳ್ಳೂ. 

ಧರ್ಮಾಂದ್ಳೆ ಧೆಧೆಸ್ಪಾರ್ ಜಾಲೆ. ತ್ಕಾಚ್ ವೆಳಾರ್ ರಾಜಕೀಯ್ ವಾದಾಳ್ ಉಟ್ಲೆಂ. 

ಂಂದೂ, ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಲೊಕಾ ಮಧೆಂ ರುುಜ್ ಆರಂಭ್ ಜಾಲೆಂ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ್ 

ಸೊಡ್ನ್ ದಿಲ್ಲೊ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ರಾಷ್ಟ್ಪಿತ ಧರ್ಮಾಂದ್ಭ್ಯಾಂಚೊ ದುಸ್ಮಾನ್ ಜಾಲೊ. 

"ಸತ್'' ಆ "ಅಹಿಂಸಾ'' ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಪರಮೋದಧರ್ಮ್ ಪಾಳ್ಚ್ಯಾ ವಿಶ್ವ ಬಂಧುಚಿ 

ನರ್ಮಾಂದ್ಭ್ಯಾಂನಿ ಭಯಾನಕ್ ಖುನ್ ಕೆಲಿ ಆನಿ ಮಹಾತ್ಮಾಚ್ಕಾ ನಿರಾಪ್ರಾದಿ ರಗ್ತಾಚೊ 

ರಾಪ್ ಆಪ್ಲಾಂಚೆರ್ ಮಾಗುನ್ ಘೆತ್ಲೊ. 

ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧಿನ್ ನಹಿಂಚ್ ಹ್ಮಾ ಅಮರ್ ತತ್ವಾಂಚೆ ಪ್ರಸಂಗ್ ದಿಲ್ಮಾತ್ 

ನಿಗಾರ್ ಸಾಂತ್ ಪ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಆಸ್ಸೀಸಿ ಬರಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಪ್ರಯೋಗ್ ಕೆಲಾ. 

ನಿಹಿರಂಗ್ ದಗ್ದವ್ಗೆಕ್ ವಳಗ್ ಜಾಲ್ಕಾರೀ, ಅಗಾಧ್ ಸೊಸ್ಸಿಕಾಯೆನ್ "ಸತ್ ಆನಿ 

೨ಹಿಂಸಾ' ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಅಮೊಲಿಕ್ ಪರಮೋಧರ್ಮ್ ಪಾಳ್ನ್ ಹ್ಮಾ ಸತಾಚಿ ರುಜ್ವಾತ್ 

0ಸಾರಾಕ್ ತಾಣೆ ದಿಲ್ಕಾ. 



\ ಸತ್ 

ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧಿ ವಿಷ್ಕಾಂತ್ ವಿವಿಧ್ ಭಾಸಾಂನಿ ಜಾಯಿತ್ತೆ ಬೂಕ್ ಬರಯ್ಲ್ಯಾತ್, 

ಜಾಲ್ಕಾರ್ಯೀ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಅಸಲೆಂ ಪುಸ್ತಕ್ ಬರಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರಯತನ್ ಕೊಣೆಂಯಿ ಕೆಲ್ಲೆಂ 

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ತಿಳುವಳ್ಕೆಂತ್ ನಾ. ಹೆಂ ಬ್ರಹದ್ ಸಾಹಸ್ ಹಾಂವೆ ಕಿತ್ಕಾ ಕರಿನಾಯೆ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ 

ಅವ್ಕಕ್್ ಭಗ್ಲಾಂನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಲಿಖ್ಲೆಕ್ ಹಾಂವೆ ಸಕತ್ ದಿಲಿ. ಹೆಂ ಮ್ಹಜೆ ಖಾತಿರ್ 

ನಹಿಂ. ಬಗಾರ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವಾಚುಂಕ್ ಕಳಾನಾಸ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಭಯ್ಲಿಂ 

ಆನಿ ಭಾಂವ್ಹಾಂ ಖಾತಿರ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಹಳ್ಳ್ಯಾಂನಿ ಆನಿ ಶಹರಾಂನಿ ವಿವಿಧ್ ಕಾರಣಾಂಕ್ 

ಲಾಗೊನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆಂ ಜಿವಿತ್ ಧಿಕ್ಕ್ ಚುಕೊನ್ ವ್ಹೆತಾ. ಹ್ಮಾ ವರ್ವಿಂ 

ತಾಂಚಿ ಮತ್ ವಿಕಾಸ್ ಕರ್ದೆಂ ಶಿಕಾಪ್ ಆನಿ ವಾಚಪ್ ಮೆಳ್ಚೊ ವಾಟೊ ವಿರಳ್ 

ಜಾತಾತ್. ಹ್ಯಾ ಕಾರಣಾಂ ನಿಮ್ಮಿ ಆಪುಟ್ ಸತ್ ಪ್ರಯೋಗ್ ತ ಜಯ್ಕ್ ವ್ಹೆಲ್ಲಿ 

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ರಾಷ್ಟ್ರ್ ಪಿತಾಚಿ ಜಿಣ್ಕೆ ಕಥಾ ತಾಚ್ಯಾಚ್ ಉತ್ರಾಂನಿ ತಾಣೆಂಚ್ ಬರಯ್ಲಲಿ 

ತಿ ತಾಣೆಂಚ್ ಸಾಂಗ್ಲೆ ಬರಿ ಹಾಂವೆ ಆಮ್ಚಾಚ್ ಸೊಭಿತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸೆನ್ ಬರಯ್ಹ್ಯಾ. 

ಪ್ರಣ್ ಹೊ ಬೂಕ್ ಆಸಾ ತಶೆಂ ಭಾಷಾಂತರ್ ಕೆಲ್ಲೊ ನಹಿಂ. ಆಸಾ ತಶೆಂ 

ಭಾಷಾಂತರ್ ಕೆಲೆಂ ತರ್ ನಹಿಂಚ್ ವಾಚ್ಚ್ಯಾಕ್, ಬಗಾರ್ ಲೇಖಕಾಕ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ 

ವಾಚುಂಕ್ ಉಬ್ಲೊಣ್ ಯೇತ್. ದೆಕುನ್ ಹೊ ಬೂಕ್, ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧಿ 

ವಿಶ್ಕಾಂತ್ ಬರಯ್ಲೆಲ್ಕಾ ಸಬಾರ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬೂಕಾಂಚೊ ಆಪುಟ್ ಸಾರ್ ಮಾಶ್್ 

ಜಾವ್ನಾಸಾ. 

ತರೀ ಬಹುತೇಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತಾಚಾ "ಸತ್ ಪ್ರಯೋಗ್ ಕರುಂಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲ್ಲಿ 

ತಾಚಿ ಜಿಣಿಯೆ ಕಥಾ'ಚೆರ್ ಹೊಂದ್ವೊನ್ ರಾವ್ಹಾ ಶಿವಾಯ್ ನಿರ್ದೊಗ್ಚ್ಚ್ ನಾ 

ಜಾಲೊ. ತಿಂ ಆಪುಟ್ ಸತಾಂ ತಬ್ದೀಲ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಂತ್. ಎಕಾದಾವೆಳಾ 

ದುರ್ಮಿಶ್ರಣ್ ಕೆಲೆಂ ತರ್ ತಾಚಿ "ಸತ್ ಆನಿ ಅಹಿಂಸಾ'ಚಿ ಕಥಾ ಕದ್ದಳ್ತಿ ಆಸ್ಲ್ಲಿ 

ಸೈರಾಣ್ ಸಾಂಬಾಳ್ನ್ ಥಿರಾಸಣೆಚಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾದ್ಯಾ, ಸಂಪ್ಯಾ, ಸರಳ್ ಭಾಸೆನ್ 

ಬರಯ್ತಾನಾ ವರ್ಗ್ ಬದ್ದಾಲ್ಯಾರೀ ವರ್ಲ್ ಬದ್ದಾನಾಶೆಂ ಹಾಂವೆ ವಿಶೇಸ್ ಚತ್ರಾಯ್ 

ಘುತ್ಲ್ಯಾ. 

ತಾಚ್ಕಾ ಭುರ್ಲ್ಯಾಪಣಾಲ್ಕಾ ನೆಣ್ತ್ಯಾ ಪರಮೋಸಾಂಕ್ ಹಾಂವೆ ಗರ್ದವಿಣ ಶಾಬಾಸಿ 

ಥಾಪುಂಕ್ ನಾ. ವ ಅರ್ಥಾರಹಿತ್ ಆರೋಪ್ಯೀ ಮಾಂಡುಂಕ್ ನಾ. ಬದ್ದಾಕ್ ಆಸ 

ತಶೆಂ ಚಾಲ್ಕ್ಯಾ ಭಾಸೆನ್ ವಿವರಿಲಾಂ. 

ಇಂಗ್ಲೆಂಡಾಂತ್ ಹಾಂವೆ ಸಬಾರ್ ವರ್ಸಾಂಚೆಂ ತಾಂತ್ರಿಕ್ ಶಿಕಾಪ್ ಶಿಕ್ತಾನಾ ಆ| 

ಶಿಕಯ್ದಾನಾ ಮ್ಹಜಿ ಕೊಂಕಣಿ ವಿಸ್ರೊನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಕಾ ಕಾಳಾರ್ ಪರತ್ ಪಾಜುನ 

ಜಿವಾಳ್ ಕರುಂಕ್ ಸವ್ಹತಾಯ್ ಆನಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ "ರಾಕ್ಲೊ' ಹಫ್ತ್ಯಾಳ್ಕಾಚೆ। 

ಮಾಜಿ ಸಂಪಾದಕ್ ಮಾ| ಬಾ! ಮಾರ್ಕ್ ವಾಲ್ನರಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಆಭಾರಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ 
\ 
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ಲಗ್ಬಗ್ ತೀನ್ ದಶಮಾನಾಂ ಆದಿಂ ಬರವ್ನ್ ದವರ್ಲ್ಲೆಂ ಹೆಂ ಲಿಖಿತ್ 

ಫಜ್ಮಾ ಜಿವಿತಾಚ್ಕಾ ಅತಿರೇಕ್ ಜವಾಬ್ದಾರೆ, ವಾವ್ರಾ ಮಧೆಂ ಪುಸ್ತಕಾರುಪಿಂ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ 

ಾಡುಂಕ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ. ಮಾ| ದೊ! ಪಿಯುಸ್ ಫಿಡೆಲಿಸ್ ಪಿಂಟೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಇತಿಹಾಸಿಕ್ 

0ಉಸೊದಾಚ್ಕಾ ವಾವ್ರಾರ್ ಯೆರೋಪಾಚ್ಕಾ ವಿಶ್ವ್ವಿದ್ಕಾನಿಲಯಾಂನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬರ್ಬಾಂಕ್ 

ಧಾರ್ ಸೊಧ್ದಾಸ್ತಾನಾ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಾಂತ್ ತಾಚಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೆಟ್ ಜಾಲಿ. ಆಮಿ ಬೋವ್ 

ಾಗ್ಕಿಲೆ ಜಾಲ್ಕಾಂವ್. ಹೆಂ ಪುಸ್ತಕ್ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಹಾಡ್ದಾಕ್ ತಾಣೆ ಮ್ಹಾಕಾ ಭರ್ಪೂರ್ 

ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ್ ಆನಿ ಜಾಯ್ಪುರ್ತಿ ಮಾಹೆತ್: ದಿಲಿ. ತ್ಕಾ ದೆಕುನ್ ಹಾಂವ್ 

ಕಾ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ ಮ್ಹಣ್ಮಾಸ್ತಾನಾ, ತಾಂಚೆ ಸಂಗಿಂ ಹ್ಮಾ ಪುಸ್ತಕಾಚ್ಕಾ ಪ್ರಗಟ್ಟೆಕ್ 

ಹಕರ್ಸಿಲ್ಲ್ಯಾ "ಸಮನ್ಹಯ' ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚೊ ದಿರೆಕ್ತೊರ್ ಮಾ|! ದೊ! ರೊನಾಲ್ಡ್ 

ತಿನ್ನ್ಹೊಕ್ಯೀ ಹಾಂವ್ ಆಭಾರಿ ಜಾವ್ನಾಸಾಂ. 

ಹೆಂ ಪುಸ್ತಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಅಪಾರ್ ಪರಿಶ್ರಮಾನ್ ಸೊಭಿತ್ ಸುಪ್ರೀತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ 

ಾಶೆಚ್ಮಾ ಉತ್ರಾಂನಿ ಸುದ್ರಾಪ್, ಭಾಸೆಚಿ ತಿದ್ವಣಿ ಕರ್ನ್ ಆಕರ್ಶಿತ್ ರಿತಿರ್ ಛಾಪವ್ನ್ 

ುಜ್ಚಾಡಾಕ್ ಹಾಡ್ದಾ ವಾವ್ರಾಂತ್ ಶ್ರೀ ವಿಕ್ಟರ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ಆಂಜೆಲೊರ್ ಆನಿ 

ೊಲ್ಫಿ, ಕಾಸ್ಸಿಯಾ ಹಾಣಿಂ ದಿಲ್ಲಿ ದೇಣ್ಣಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಮಸ್ಕ್ ಉಪ್ಕಾಡರ್ಲಿ. ತಾಂಚ್ಕಾ ಬರ್ಕಾ 

ನಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಧನ್ಯವಾದ್ ಸಮರ್ಬಿತಾಂ. ಹೆಂ ಪುಸ್ತಕ್ ನಾಜೂಕ್ ರಿತಿರ್ ವೆಳಾರ್ 

ಸಾಪುನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಆಸ್ಸಿಸ್ಸಿ ಪ್ರಸ್ಸಾಚೊ ಶವಟಿಂ ಹಾಂವ್ ಯಖುಣಿ ಜಾವ್ನಾಸಾಂ. 

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಮಾಂತ್ ನಿರಂತರ್ ಶಾಂತಿ, ಸಮಾಧಾನಾಚೊ ಆಸ್ರೂ ವದ್ದಾಯಿಲ್ಲಿ 

ಸ್ಹಜಿ ಮೊಗಾಳ್ ಅರ್ಟಾಂಗಿಣ್ ಶ್ರೀಮತಿ ರೊಜಿ ಸೊಜ್, ಮ್ಹಜೆ ಪ್ರೀತಿಚೆ ಪೂತ್ 

ಇರ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಆನಿ ನೀಲ್ ಮಾರ್ಟಿನ್, ಹಾಂಚ್ಯಾ ಮಯ್ಬಾಸಿ ಮೊಗಾಕ್ ಆನಿ 

ಖಾನಾಕ್ ಹಾಂವ್ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಉಲ್ಲೇಖಿತ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ 

ರಾಯುಷ್ಮ್ ಮಾಗ್ತಾಂ. 
; | ಥಕ, - ಆ. ಬಾ. ಸೊಜ್, ಲಂಡನ್ 
YORLD KONKANI LIBRARY 

॥॥॥| 
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XI ಸತ್ 

ಭಾರತಾಚಾ ಇತಿಹಾಸಾಂತ್ "ಸ್. - ಅಹಿಂಸಾ 

ಹಾಂತುಂ ಎಕಾ ಮಹಾನ್ ರುುಜಾರ್ಮಾಚೊ ಪಾತ್ರ್ ಫಘೌವ್ 

ಅಮರ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಜಗತ್ತಸಿದ್ದ್ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಸಂಸಾರಾನ್೦ಚ್ 

ಮಾನ್ಲ್ಲೊ "ಮಹಾತ್ಮಾ' "ಮೋಹನ್ದಾಸ್ 

ಕರಮ್ಚಂದ್ ಗಾಂಧಿ' ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಜೆಕ್ ಬ್ರಿಟಿಷಾಂಚಾ 
ಗುಲಾಮ್ಪಣಾಂತ್ಲಿ ಮುಕ್ತಿ ದೀವ್ನ್ ಭಾರತಾಚಿ ದಿಶಾಚ 

ಬದ್ದಿಲ್ಲೊ ಅಪ್ರತಿಮ್ ವೀರ್. ಕಸೊ ತೊ ಸತಾ-ನಿತಿನ 

ಅಮರ್ಗೀ, ತಸೊಚ್ ಹೊ ತಾಚ್ಮಾ ಜಿಣ್ಮೆ ಕಥಾಚೊ “ಸತ್' ಗ್ರಂಥ್ಯೀ ಸಾಹಿತ್ಕಾಂತ 

ಶಾಸ್ತ್ರತ್ ಏಕ್ ಅಮೂಲ್ಕ್ ದಿರ್ದೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ದುಬಾವಾ ಭಾಯ್ಲೆಂ ಸತ್. 

"ಸತ್' ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧಿಚ್ಕಾ ಜಿಣ್ಮೆಚೆಂ ಉಗ್ಕೆಂ ಪುಸ್ತಕ್, “ಸತಾ'ಚಾ 

ರುಜ್ವಾತಿಂಚೊ ಅಖಂಡ್ ಪುಂಜೊ. ಗಾಂಧಿಕ್ "ಮಹಾತ್ಮಾ' ಮ್ಹಣ್ ರುಜು ಕರ್ವೆ 

ಏಕ್ ಭಂಡಾರ್ಚ್ ವ್ಹಯ್. ಗಾಂಧಿಚ್ಮಾ ಜಿಣೆಂತ್ಲಿಂ ಜಾಯಿತ್ತಿಂ ಲಿಪ್ತಿಂ ಗುಪ್ತಿ 

ಘಡಿತಾಂ ಸತಾಚಿ ಸಾಕ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಣೆ ಉನ್ತ್ಯಾನ್ ಲಿಖ್ಲ್ಯಾಂತ್ ತಿಂ ಬಹುತೇಕ 

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮಾಜೆಕ್ ಕಳಿತ್ ನಾಂತ್. ಸಂಗಿಂ ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧಿಚ್ಕಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ಲಿ 

ಉತಳ್-ಪಾತಳ್, ದರಗ್ ಪಾವ್ಲಾಂ, "ಸತಾಂ' ಖಾತಿರ್ ತಾಣೆ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲೇ 

ಕಠೀಣ್ ನಿರ್ಧಾರ್. ಅಖಂಡ್ ಭಾವನಾಂ, "ಮಹಾತ್ಮಾ' ಹಾ ಸಬ್ದಾಕ್ ಸರ್ಟ್ ದಿಶಾಂ: 
' 

ಆನಿ ಸರ್ವ್ ರಿತಿಂನಿ ಸೂಕ್ತ್ ಅರ್ಥ್ ದೀವ್ನ್ ತೆಂ ಸತ್ ರುಜು ಕರ್ದಾಕ್ ಪಾತ್ರ್ ಜಾ 

ತಾಚೆ ಗೂಣ್, ಶೆಗುಣ್, ಧ್ಕೇಯ್, ವೃಕ್ತಿತ್ಸ್, ಆದರ್ಕ್, ವಚನ್, ಖಾಲ್ಕೆಂಪಣ್ ಆ 

ಪರೋಕ್ಷ್ಪಣಾಂತ್ ಸೊಸ್ಲಿಕಾಯ್, ಧಯ್ರ್ ತಸೆಂಚ್ ಬದ್ದೊಂಕ್ ಸಕಾನಾತ್ಲೆ ಪ್ರಭಾವಿ! 

ನಿರ್ದಾರ್, ಕಸಲ್ಮಾಚ್ ಉಗ್ರ್ ವತ್ತಡಾಂಕ್ ಸಯ್ತ್ ಬಾಗಾಂವ್ಕ್ ಅಸಾಧ್ಮ್ ಜಾಲ್ದೆ 

ತಾಚೆಂ ಧಯ್ರ್ ಆನಿ ಪರಾಕ್ರಮ್ ಹೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಸಮನ್ವಯ್ ಜಾವ್ನ್ ರೂಪಿತ್ ಜಾಃ 

ಏಕ್ಚ್ ಸೃಷ್ಟಿ ರಾಷ್ಟ್ರ್ ಪಿತಾ ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧೀಜಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಹಂ ಪುಸ್ತಕ್ ಅಖಂ 

ಸತಾಚೊ ಜಿವೊ ಜಿವೊ ತೀರ್. ತಾಚ್ಕಾ ಲೌಕಿಕ್, ಅತ್ಮೀಕ್ ಆನಿ ಆದಧ್ಯಾತ್ಮಿ 

ಜಿವಿತಾಚೊ ಸ್ವಾಸ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ "ಸತ್' ಗ್ರಂಥ್ ಅಪುರ್ಬಾಯೆನ್ ವಿವರಾಯ್ತಾ. 
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ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಬಳಿಷ್ಕ್ ಸಕ್ತೆಭರಿತ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಕಾ ವಿರೋಧ್ ತಾಂಚ್ಕಾ 

ಾರೆಕಾರ್ ಹಾತೆರಾಂಕ್ ಭಿಯೆನಾಸ್ತಾಂ "ಸತ್ ಆನಿ ಅಹಿಂಸಾ' ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸಾವಧಾನಿಕ್ 

ತೆರಾಂನಿ ಭಾರತಾ. ಖಾತಿರ್ ರುಜ್ಲ್ಲೊ ಏಕ್ಚ್ಚ್ ಏಕ್ ವ್ಯಕ್ತಿ "ಗಾಂಧಿ' ತೊಚ್ 

೨ ಮಹಾತ್ಮಾ. ಹಾಂತುಂ ಕಸಲೆಂಚ್ ತರ್ಕ್ ನಾ ಆನಿ ಆಸೊಂಕ್ಯೀ ಫಾವೊ ನಾ. 

ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧಿಚ್ಕಾ ಜಿಣ್ಮೆಂತ್ ವಾದಾಳಾಂ ಉಟಯಿಲ್ಲಿಂ ಮಹಾ ಮಾರೆಕಾರ್ 

ಡಿತಾಂ ಬಹುತೇಕ್ ಭಾರತೀ ಪ್ರಜಾ ಸಂಪೂರ್ಲ್ ಥರಾನ್ ನೆಣಾ. ಬನಿಯ ಜಾತಿಚ್ಯಾ 

ಟ್ಮಾಂತ್ ಧರ್ಮಾಚ್ಕಾ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಚ್ಕಾ ಅಶೀರ್ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪದ್ದತೆಂನಿ ಅಡ್ಡೊನ್ 

ಳಿಯೆ ಥಾವ್ನ್ ತಿರಸ್ಕಾರ್ ಕರ್ನ್ ಜಾತ್ ಕೊಡ್ತಿಚ್ಛಾ ಮುಖೆಲ್ಮಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಕೀಳ್ 

ಣ್ಸೊವ್ಚ್ಯಾಂಕ್ ಬಲಿ ಜಾವ್ನ್ ಕಸಲ್ಮಾಚ್ ನಾ ಉಪ್ಕಾರಾಚೊ ಬುದ್ದು, ಭಿಂವ್ಯರೊ 

ಕ್ರಿ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಅಕ್ಮಾನಾಕ್ ಉಂಡಿ ಜಾವ್ನ್ ಜಾತ್ ನಿಂದಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಆರೋಪಾಚೆರ್ 

ತಿಂತ್ಲೊಚ್ ಕಾಡ್ಜ್ ಉಡಯಿಲ್ಲೊ ಹೊ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಜ್ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಏಕ್ ಸವಾಲ್ 

ಎಲ್ಲೊ ಮಹಾತ್ಮಾ ಜಾತಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತ್ಕಾ ವೆಳಿಂ ಕೊಣಂಚ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ನಾ. 

ಸಲ್ಮಾ ವ್ಯಕ್ತಿಕ್ ತ್ಕಾ ಸಮಾಜೆನ್ ಎಕಾ ಕಾಳಾರ್ ತಿರಸ್ಸೃತ್ ಕರ್ನ್ ಉಡಯಿಲ್ಲೊ ಆನಿ 

ಜ್ ತ್ಕಾಚ್ಚ್ ಸಮಾಜೆನ್ ತಾಕಾ "ಮಹಾನ್' ಮ್ಹಣ್ ಪುಕಾರ್ಲೊ. "ಮಹಾತ್ಮಾ' 

ಣ್ ವೊಲಾಯ್ಲೊ. “ರಾಷ್ಟ್ಪಿತ' ಮ್ಹಣ್ ಮಾನ್ ಬಾಗಾಯ್ಲೊ, “ಶ್ರೇಷ್ಠ್' ಮ್ಹಣ್ 

ೂಗೊಳ್ಳಿಲೊ. “ಬಾಪೂಜೀ' ಮ್ಹಣ್ ಆಪಯ್ಲೊ. 

ಅಪಾರ್ ನಿಂದಾ, ಲ್ಹಾನ್ಪಣ್, ಹೀನ್ಪಣ್ ಆನಿ ಅಸಹಾಯಕ್ಪಣಾಚ್ಕಾ 

ಇಟ್ಲೆ ಸಂಗಿಂ ದೆವಾಚಿ ಸಸಾಯ್ ಆನಿ ಸತಾಚಿ ಸಕತ್ ಬಗ್ದೆಕ್ ಘೆವ್ನ್ ದ. ಆಫ್ರಿಕಾಕ್ 

ಕ್ಲೊಚ್ ಭಾಯ್ ಸರ್ಲೊ ತೊ ಬದ್ದುಂಕ್ ಜಿಣ್ಕಚೊ ಏಕ್ ಭಾಗ್. ಆನಿ 

ುಘಡುಂಕ್ ಆನ್ಕೇಕ್ ನವೊಚ್ ಯುಗ್. 

ಗಾಂಧೀಜಿಚಿ ಜಿಣಿ ಏಕ್ ಅತ್ಯಪೂರ್ಟ್ ಪ್ರಭಾವಿಕ್ ಕಾಣಿ. ತಾಣ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ 

ಇತಾನ್ ಸ್ವತಃ ಬರಯಿಲ್ಲಿ ಸಟtಂbಃography (ಸ್ವ-ಜೀವನ್ ಚರಿತ್ರಾ) ಇಂಗ್ಲಿಷ್ 

ಇಸಂತ್ಲ್ಯಾ ವಿವಿಧ್ ಸಂಗ್ರಹಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಎಕ್ಬಾವ್ನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಾಯ್ 

ಇಸನ್ ಬೋವ್ಚ್ ಅಪುರ್ಟಾಯೆಚ್ಕಾ ಉತ್ರಾಂನಿ ಮಾನೇಸ್ಕ್ ಆ. ಬಾ. ಸೊಜಾನ್ 

ರಯ್ಹ್ಲ್ಯಾ, ತಿ ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧಿಜಿಚ್ಕಾ ಜಿವಿತಾಚೊ ಆರ್ಸೊ ಜಾವ್ನ್ ಹಂ ಪುಸ್ತಕ್ 

ಜಾತ್ ದಿತಾ. 

ಆ. ಬಾ. ಸೊಜ್ ಲಂಡನ್ ಹ್ಯಾ ಬರವ್ವ್ಯಾಚಿ ಬರ್ಬಾ ಶೈಲಿ ಉತ್ಕೀಮ್ ತಶೆಂ 

ಭಾವಿತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಪುಸ್ತಕ್ ವಾಚ್ಮಲೊ ಶಿಫಾರಸ್ ಕರ್ತಲೊ. ಆಮ್ಚಾ ಪುರ್ವಜಾಂಚ್ಕಾ 

ಪುರ್ಬಾಯೆಚ್ಕಾ ಉತ್ರಾಂ-ಉಲವ್ಹಾಂಚ್ಕಾ ಸಂವಾದಾನ್ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ್ಪಣ್ ಆಟಾಪ್ಟ್ವಾ 

ತ್ತೀಮ್ ಶೈಲೆನ್ ವ್ಹಾಳ್ಲ್ಲಿ ಹಿ ತಾಚಿ ಸುಪ್ರೀತ್ ಕೃತಿ ವರ್ತವ್ತಾ. ಕೊಂಕ್ಣಿ 
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ಸಾಹಿತ್ಕಾಂತ್ಲೆಂ ದಿರ್ವೆಂ. ಹಾ ವರ್ವಿಂ ಆ. ಬಾ. ಸೊಜ್ ಏಕ್ ಉತ್ತಿಮ್ ಬರವ್ಪಿ ಮ್ಹಣ್ 

ಹೆಂ ಪುಸ್ತಕ್ ವಾಚ್ಮಾನಾಂಚ್ ಕಳ್ತಾ. 40 ವರ್ಸಾಂ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಾಂತ್ ಜಿಯೆವ್ನ್ 

ಇಂಗ್ಲಿಷ್ಚ್ ಖಾವ್ನ್, ಜೇವ್ನ್, ಉಲವ್ನ್, ಶಿಕವ್ನ್ ಆಸ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಮಾನೇಸ್ತಾಚಿ 

ಆಜೂನೀ ಜೀವ್ ಆಸ್ಲ್ಲಿ ಆಪುಟ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್ ತೊ ಏಕ್ ಬರೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಿ 

ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ಆಧಾರ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಹ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸುಪುತ್ರಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಲಿಖ್ಲೆಕ್ ನಿರಂತರ್ 

ವಾವ್ ದೀವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚಿ ಸೆವಾ-ಕೃಷಿ ಕರಿತ್ತ್ ಹಾಡ್ಲ್ಲಿ ತರ್, ಪ್ರಸಕ್ಕ್ ಮಾನೇಸ್ತ್ 

ಆ.ಬಾ.ಚೆಂ ನಾಂವ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಕ್ ಕ್ಷೇತ್ರಾಂತ್ ರುಳ್ಹಳೊನ್ ಪ್ರಜಳ್ತಂ ಆನಿ 

ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಜಾವ್ನ್ ಎದೊಳ್ಚ್ ಗಾಜೆಂ. ಪುಣ್ ವೇಳ್ ಆನಿಕೀ ಉತ್ರೊಂಕ್ 

ನಾ. ಆ.ಬಾ.ಚಿ ಲಿಖ್ಲಿ ಆಜೂನೀ ವಿರಾಮಾಯೆಕ್ ವ್ಹಚೊಂಕ್ ನಾ. 

ಹಾ "ಸತ್' ಗ್ರಂಥಾಂತ್ ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧಿನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ಲಿ ಸಾದಿ, 

ಬೊಳಿ, ಅಬಲ್ ಜೀಣ್ ಘೆವ್ನ್ ದ. ಆಫ್ರಿಕಾಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲ್ಲಿ ಪಯ್ಲಿ ಏಕ್ 

ಕೂಸ್ ಮಾತ್ ಆ.ಬಾ.ನ್ ಹ್ಯಾ ಪಯ್ದ್ಯಾ ಭಾಗಾಂತ್ ದಾಕಯ್ಲ್ಯಾ. 

ಭಾರತಾಕ್ ಬ್ರಿಟಿಷಾಂಚ್ಕಾ ಗುಲಾಮ್ಗಿರಿಂತ್ಲೆಂ ಸುಟಂವ್ಚಾಕ್ ಗಾಂಧಿನ್ ಬಲಿ 

ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಿಣ್ಮೆಚೊ ಅಹಿಂಸಾಭರಿತ್ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ದುಸ್ರೊ ಭಾಗ್ ದ. ಆ. ಬಾ. 

ಸೊಜಾಚ್ಕಾ ಲಿಖ್ಲೆ ಥಾವ್ನ್ ಉಜ್ವಾಡ್ ದೆಖೊಂಕ್ ತಯಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತಾತ್ ತೆ 

ವೆಗಿಂಚ್ ಯೇವ್ನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಹಾತಿಂ ಪಾವೊಂದಿತ್. ಹ್ಯಾ ದ್ವಾರಿಂ ಆ. ಬಾ. ಚಿ ಲಿಖ್ಲಿ 

ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಸಾಸ್ಣಾಕ್ ಬಾಳ್ತಲಿ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಾಯ್ ಗಾವಾಂತ್ ತಿ ವ್ಹಾಳ್ತಲಿ. ಹೊ 

ಅಖಂಡ್ ಸತಾಚೊ ಬಳಿಷ್ಕ್ ಗ್ರಂಥ್ ಕೊಂಕ್ಣಿಂತ್ಲಿ ಅಮೂಲ್ಕ್ ಕೃತಿ ಜಾವ್ನ್ 

ರಾಷ್ಟ್ ಪಿತ ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧಿಕ್ ಭಾರತಾಚ್ಕಾ ಸರ್ವ್ ವಾಚ್ಚ್ಯಾಂಚ್ಕಾ ಕಾಳ್ಜಾ ಮನಾಂನಿ 

ಶಾಸ್ಟಿತ್ ಜಿವಂತ್ ದಎರ್ತಲಿ. ಅಶೆಂಚ್ ಜಾಂವ್. 

- ಮಾ| ದೊ! ಪಿಯುಸ್ ಫಿಡೆಲಿಸ್ ಪಿಂಟೊ 

ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ್, "ಸಮನ್ವಯ' ಮಂಗ್ಳುರ್ 
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ಟ್ ಮೊಲಾದಿಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮೊತಿಯಾಂ ವಿದೇಶಿ ಭುಂಯ್ಕ್ ಕಿತ್ಲಿಂಶಿಂ 

ರೊನ್, ಲಿಪೊನ್ ಉರ್ಲ್ವಾಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಬಹುತೇಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಕಳಿತ್ ನಾ ಆಸ್ಕೆತ್. 

ನಿ ಅಸಲ್ಕಾ ಮೊತಿಯಾಂಚೊ ಆವ್ದಿತ್ತ್ ಪ್ರಜಳ್ ಫಾಂಕ್ತಾನಾ, ಸಹಜ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಮ್ಕಾಂ 

ಪ್ ಭಗ್ತಾ. ಹೆಂ ದಿರ್ಬೆಂ ಕಿತ್ಕಾಕ್ ಲಿಪವ್ನ್ ದವರ್ದಾಂ, ತೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಕಳಾಜಾಯ್ 

ಲಲ್ಕಾರ್ ತೆಂ ದಿರ್ವೆಂ ಹಾತಿಂ ಧರಿಜಾಯ್ ಪಡ್ತಾ. | 

 ಥೊಡ್ಮಾ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ "ಆ. ಬಾ. ಲಂಡನ್' ಹೆಂ ನಾಂವ್ ಆಪ್ರೂಬ್ಶೆಂ "ರಾಕ್ಲೊ' 

ತ್ರಾಚೆರ್ ರುಳ್ಹಳ್ತಾಲೆಂ.. ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೊ ರುಳ್ಹಳ್ ಮಾಯಾಕ್ಚ್ ಜಾಲೊ. 

ಕೋಣ್ ಎಕ್ಲೊ ಆಬ್ ಆಸ್ತಲೊ, ಜಾಣ್ರ್ತೊ. ಬರೆಂ ಬರಯ್ತಾ.' ಹಾಂವ್ ಚಿಂತಾಲೊಂ. 

ುಪ್ರಾಂತ್ ತೆಂ ನಾಂವ್ ರುಳ್ಕಲೆಂಚ್ ನಾ. 

2002 ಸಪ್ತೆಂಬರ್ 16-ವೆರ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಐ. ಎಸ್. ಡಿ. ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಎಕೆ 

ರ್ಡನ್ ಗೆಲ್ಲೈವೆಳಿಂ, ದಪ್ತರಾಚ್ಕಾ ಮೆಟಾರ್ಚ್ ಧಡಂಗ್ ಜಿವಾಚೆ ದೋಗ್ ದಿಂಡೆ 

ಇರವಾನ್ವಿತ್ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಾಚೆ ಮಾನೆಸ್ಟ್ ಮುಖಾರ್ಚ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೆಟ್ಟೆ. ಹಾಂವ್ ತಾಂಕಾಂ 

ಪರಿಚಿತ್. ಲಗ್ಬಗ್ 60 ಪಾವ್ಸಳ್ ಪಳೆಲ್ಲೊ ಜಾಣ್ಕೊ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಳೆವ್ನ್ 
ಮ್ಳುಕೊ ಹಾಸತ್ತ್ ಸವ್ಕಾಸಾಯೆನ್ ಆನಿ ಬೋವ್ ಲೆಣ್ತುವಾಯೆನ್ ತಾಣೆ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ 

ತುಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರವಿಗೀ?'' ಹಾಂವ್ ಕಾಲುಬುಲೊ ಜಾಲೊಂ. ಪುಣ್ ತೊ ಮೊವಾಳಾಯೆನ್ 

ರತ್ ತೆಂಚ್ ಸವಾಲ್ ವಿಚಾರ್ತಾನಾ ಹಾಂವೆ "ವ್ಹಯ್' ಮ್ಹಣ್ ತಕ್ಷಿ ಹಾಲಯ್ಲಿ. ತಾಚ್ಕಾ 

ಮಿಖಮಳಾರ್ ತೃಪ್ತಿ ದೆಖ್ಲಿ ಹಾಂವೆ. ಮುಂದರುನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ ಮಾನೇಸ್ಟ್ “ಮಿ. 

ಕ್ಚರ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಆಂಜೆಲೊರ್ ಮ್ಹಳ್ಳಾರ್ ತುಂಚ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆ ಜಾಣಾ 

ಾವೃತ್?'' 

“ವ್ಹಯ್” ಮ್ಹಳೆಂ ಹಾಂವೆ. ತೊ ಸಂತೊಸ್ಲೊ. "“ಇಂಗ್ಲೆಂಡಾಂತ್ "ದಿರ್ವಾಂ 

ಬರ್' ಪುಸ್ತಕಾಚೆರ್ ತುಜೆಂ ನಾಂವ್ - ತಸ್ವೀರ್ ಪಳಲ್ಲಿ ಹಾಂವೆ. ಖ್ಕಾತ್ ಇತಿಹಾಸ್ 

0ಸೋದಕ್ ಮಾ| ದೊ! ಪಿಯುಸ್ ಫಿಡೆಲಿಸ್ ಪಿಂಟೊನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತುಜೆ ವಿಶಿಂ ಖೂಬ್ 
»೦ಗ್ಲ್ಲೆಂ. ಹಾಂವ್ ಮಸ್ತ್ ಸಂತೊಸ್ ಪಾವ್ತಾಂ. ಮಾಯ್ಗಾವಾಂತ್ ಆಮಿ ಇತ್ತೆ 

ಲೀಸಾಯೆನ್ ಮುಖಾಮುಖಿಂ ಭೆಟ್ಟೆಲ್ಮಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಹಾಂವೆ ಚಿಂತುಂಕ್ 

ತ್ಲೆಂ.''. ಆಪ್ಣಾ ಸಂಗಿಂ ಆಸ್ಲ್ಲ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಕಾಚಿ ಮ್ಹಾಕಾ ತಾಣೆ ವಳಕ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕೆಲಿ. 

“ತರ್ ತುಂ ಮಾನೇಸ್ಟ್ ಆ. ಬಾ. ಸೊಜ್ ಲಂಡನ್?'' ಹಾಂವೆ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ. 

“ವ್ಹಯ್, ತುಂವೆ ಸತ್ಚ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಾರ್ಕಿಲೊಯ್. ಹಾಂವ್ ಚಿಂತಾಂ ಫಾ| 

ಯುಸಾನ್ ತುಕಾ ಹಿ ಖಬರ್ ದಿಲ್ಕಾ.'' 
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“ವ್ಹಯ್. ಬಾ| ಪಿಯುಸ್ ಪೋರ್ಚ್ ಎಪ್ರಿಲಾಂತ್ ಸ್ವಿಟ್ಟರ್ಲೆಂಡಾಕ್ ವ್ಹೆಚೆ ವೆಳಿಂ 

ಮ್ಹಾಕಾ ತಾಣೆ ಸಾಂಗ್ಲ್ಲೆಂ "“ಆ.'ಬಾ. ಸೊಜ್ ಲಂಡನ್ ನಾಂವಾಚೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರವ್ಪಿ 

ಲಂಡನ್ ಥಾವ್ನ್ ಯೆತಲೊ, ತುಕಾ ಭೆಟ್ತಲೊ. ತಾಕಾ ತುಜ್ಕಾ ಮಜತೆಚಿ ಗರ್ದ್ ಪಡ್ತಲಿ' 

ಮ್ಹಣ್. ಆಜ್ ಹಾಂವ್ ಚಡ್ ಸಂತೊಸ್ ಪಾವ್ತಾಂ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೆಳೊಂಕ್'' ಮ್ಹಣ್ 

ಆಮಿ ಹಾತ್ ಮೆಳಯ್ಲೆ. ಆನಿ ಐ. ಎಸ್. ಡಿ. ದಿರೆಕ್ತೊರ್ ಮಾ| ರೊನಾಲ್ಡ್ ಕುತಿನ್ಹೊಚ್ಶಾ 

ದಪ್ತರಾಂತ್ ಪ್ರವೇಶ್ ಜಾಲ್ಕಾಂವ್. ವಿದೇಶಿ ಮಂಗ್ಳುರ್ದಾರಾಕ್ ದಿರೆಕ್ತೊರ್ ಬಾಪಾನ್ 

ಆಧಾರಿತ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಲಾಭಯ್ಕೆಚ್ ಥೊಡ್ಕಾ ಉಲವ್ಹ್ಯಾ - ವೆಳಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮಾನೇಸ್ 

"ಆ. ಬಾ.ನ್' ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಹಾತ್ ಬರ್ಬಾಚ್ಕಾ ಪತ್ರಾಂಚೆ ದಾಟ್ 2 ಬೂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದೀವ್ನ್ 
ಮ್ಹಳೆಂ “ಹಾಂವ್ ಲ್ಹಾನ್ ಏಕ್ ಕಿರ್ಕೊಳ್ ಲೇಖಕ್. 30 ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಮಹಾತ್ಮಾ 

ಗಾಂಧೀಜಿಚಿ ಜೀವನ್ ಚರಿತ್ರಾ ಬರವ್ನ್ ಹಾಂವೆ ತಶಿಚ್ ದವರ್ದೆಲಿ. ಆಜ್ ಹಾಂವ್ ತಿ 

ಘೆವ್ನ್ ಆಯ್ದಾಂ. ಆನಿ ಹಿ ಮ್ಹಜಿ ಜಿಣ್ಕೆ ಚರಿತ್ರಾ (Autobiography). ಹ ದೋನ್ 

ಬೂಕ್ ಆಮ್ಚಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಾಯ್ ಭಾಸೆನ್ ಪರ್ಗಟಾಂವ್ಕ್ ತುಂವೆ ಮ್ಹಾಕಾ ಮಜತ್ 

ದೀಜಾಯ್, ಮ್ಹಜಿ ಭಾಸ್, ಶೈಲಿ ತಿತ್ಲಿ ಬರಿ ನಾ. ಹ್ಮಾ ವಿಶಿಂ ತುಂವೆ ಧ್ಕಾನ್ ದೀವ್ನ್ 

ಬರೆ ಪುಸ್ತಕ್ ಉಜ್ವಾಡಾಂವ್ಲೊ ಮ್ಹಜೊ ಉದ್ದೇಶ್ ಫಳಾಧಿಕ್ ಕರಿಜಾಯ್.” 

ಮ್ಹಾಕಾ ಸಂತೊಸ್ ಜಾಲೊ. ಅಸಲ್ಮಾ ಕಾಮಾಂಕ್ ಹಾಂವೆ ಕೊಣಾಕೀ "ನಾ' ಮ್ಲ ಳ್ಳೆಂ 

ನಾ. ತಿಂ ದಾಟ್ ಹಾತ್ ಬರ್ಬಾ ಬಂಡ್ದಾಂ ಘೆವ್ನ್ ಹಾಂವೆ ಮ್ಲಳಂ “ಎಕಾ ಹಫ್ಕ್ಯಾನ್ 

ವಾಚುನ್ ತುಕಾ ಜವಾಬ್ ದಿತಾಂ”... ಆನಿ ಹಾಂವ್ ಘರಾ ಆಯ್ದೊಂ. “ಸತ್' ಹಾತ್ 

ಬರ್ಬಾ ಪ್ರತಿ ವಾಚುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲಿ. ಹಾಂವ್ ಕಿತೆಂ ವಾಚ್ತಾಂ ಆನಿ ಪಳೆತಾಂ!! ಹಾಂವೆ 

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಿಣ್ಮೆಂತ್ ಸಬಾರ್ ಬರ್ಬ್ವಾಂಚಿಂ ಬರ್ಬಾಂ ವಾಚ್ಹ್ಯಾಂತ್. ಪುಣ್ "ಸತ್' 

ಕೃತಿಯೆಂತ್ಲೊ ಅನ್ಸವ್ ಮ್ಹಾಕಾ ವಿಚಿತ್ರ್ ದಿಸ್ಲೊ, ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಹಾಂವ್ ಚಿಂತುಂಕ್ 

ಪಡ್ಲೊಂ. ತ್ಕಾ ಮಾನೆಸ್ತಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ “ಹಾಂವ್ ಲ್ಹಾನ್ ಏಕ್ ಕಿರ್ಕೊಳ್ ಲೇಖಕ್... 

ಮ್ಹಜಿ ಭಾಸ್, ಶೈಲಿ ತಿತ್ಲಿ ಬರೀ ನಾ...” ಖಾಲ್ತೆಂಪಣ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ವರ್ರೆಂಪಣ್. ತೊ 

ಭರ್ಲ್ಲೊ ಕೊಳ್ಳೊ ಹಾಲ್ಕಂದ್ರಲೊ ತರೀ ಕಸೊ? 

ಕೊಂಕ್ಣಿಂತ್ಲೆಂ ಆಮೂಲ್ಕ್ ದಾಯ್ಜ್, ಭರೊನ್ ವೊಮ್ಮೊ ೦ಚೆಂ ಜಾಣ್ವಾಯೆ ಭಂಡಾರ್! 

ಮಂಗ್ಳುರೀ ಕೊಂಕ್ಣಿಚೊ ಆಪುಟ್ ಹಾಂಡೊ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಭುಂಯ್ಕ್ ಲಾಂಬ್ ಕಾಳಾ 

ಥಾವ್ನ್ ಪುರೊನ್ ಉರೊನ್ ಕಂಲ್ಪೆವ್ನ್ ವ್ಹೆತಾ. ಹಂಚ್ ಚಿಂತುನ್ ಹಾಂವ್ ವಿಜ್ಮಿತ್ 

ಜಾಲೊಂ. ಹೂ ಮನಿಸ್  "ಕಿರ್ಕೊಳ್' ಕಸೊ? ಭಾಂಗಾರ್ ಮಾತಿಯೆಂತ್ ಪೂರ್ನ್ 

ದವರ್ಲಾರ್ ತೆಂ ಮಾತಿ ಕಶೆಂ ಖಾತಲೆಂ!? ಅಮೌಲಿತ್ ಕಶೆಂ ಜಾತಲೆಂ?” ಮ್ಹಜೆಂ 

ಅಂತಸ್ಕರ್ಲ್ “ಆ. ಬಾ. ಲಂಡನ್' ಥಂಯ್ ಸತ್ಚ್ ಉಚಾರ್ವಾಲೆಂ. ಎದೊ ವ್ಹಡ್ 

ಮಹಾನ್ ಬರ್ಪಿ ದೆವಾನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಅಮೂಲ್ಕ್ ದೆಣೆ ಕಳ್ಳೆ ಪಂದಾ ಧಾಂಪುನ್ ದವರ್ 

ಇಂಗ್ಲೆಂಡಾಂತ್ ಕಸೊ ಜಿಯೆತಾ? ಏಕ್ ಉತ್ತೀಮ್ ಬರವ್ಪಿ, ಆಪುಟ್ ಸಾಹಿತಿ, ಕೊಂಕ್ಲಿಚೊ 

ಅಸ್ಲಿ ಸುಪುತ್ರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಅಮೂಲ್ ದೆಣ್ಯಾಂವಿಶಿಂ ನೆಣಾಂಗಾಯ್? ಜಾಣಾ ತರ್ 
\ 
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ಕ್ಲಿಕ್ ಹಾಣೆ ಕೆಲ್ಲೊ ಹೊ ಆಪಾರ್ ನಷ್ಟ್ ಕಸೊ ಮ್ಹಾಕಾ ಭಗ್ಗೆಂ. ಆ. ಬಾ. ಹಾಂವೆ 
ತ್ಲ್ಲೊ ಆಬ್ ನೈಂ. ಬಗಾರ್ ಅರ್ಥಾಭರಿತ್ “ಆಬ್ರಾಹಮ್ ಬಾಜಿಲ್ ಡಿ'ಸೊಜ್' 

ುವಾನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಜೀವನ್ ರಥ್ ದೆವಾಚ್ಕಾ ಮಾಂಡಾವಳಿಖಾಲ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಾಂತ್ 

೦ಡನ್) ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹರ್ನೊ ಏಕ್ ಶ್ಯಾಧಿವಂತ್ ಜಾಣ್ವಾಯೆ ತುಪೆಂ. "ಆ. ಬಾ. ಸೊಜ್ 

ಡನ್' ಲಿಖ್ಲೆ ನಾಂವಾನ್ ರುಳ್ಹಳ್ಹೊ ಏಕ್ ಅಸಾಧಾರಣ್ ಬರವ್ಪಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಾಚ್ಕಾ 

್ಲೆಚ್ಮಾ “ಸತ್” ಕೃತಿಯೆನ್ ರುಜ್ವಾತ್ ದಿಲಿ. ತಾಚಿ ಉತ್ತೀಮ್ ಭಾಶಾ ಶೈಲಿ ವಾಪರ್ನ್ 
ಢಾಳ್ ಉತ್ರಾಂನಿ ಆಪುಟ್ ಕಾನಡಿ ಕೊಂಕ್ಣಿನ್ ಬರಯಿಲ್ಲಿ ಸಗ್ಳಿ ಕೃತಿ ದೋನ್೦ಚ್ 

ಾಂನಿ ಹಾಂವೆ ವಾಚುನ್ ಕಾಡ್ತಾನಾ, ಹಾಂವೆ ಖಚಿತ್ ಕೆಲೆಂ ಕೀ "ಹೊ ಕಿರ್ಕೊಳ್' ನೈಂ. 

ಇರ್ ಶ್ರೇಷ್ಟ್, ಖಾಲ್ತೊ ಬರ್ಬಿ. ತಾಚಿ ಭಾಸ್ ಲಿಪೊನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸೆಚ್ಕಾ 

ದ್ ಉತ್ರಾಂಕ್ ಜಿವಿತ್ ದೀವ್ನ್ ಥಾಪುಡ್ನ್ ಉಟಯ್ತಾ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡಾಂತ್ 40 ವರ್ಸಾಂ 

ತ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ಚ್ ಉಲವ್ನ್, ಬರವ್ನ್, ವಾಚುನ್, ಶಿಕವ್ನ್ ಆಸ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಮಾ ಆ. ಬಾ. 

30 ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಜರ್ ಇತ್ತೆಂ ಆಪುರ್ಬಾಯೆನ್ ಬರಯ್ದ್ಹಾಂ, ತ್ಕಾಚ್ ಲಿಖ್ಲೆಕ್ 30 

ಶ್ಸಾಂಚೊ ಅವಿರಥ್ ವಾವ್ ದೀವ್ನ್ ಆಜೂನ್ ಪರ್ಕಾಂತ್ ಪಾಜುನ್, ಪೂಸುನ್ 

ಡ್ಲ್ಲಿ ತರ್, ಆಜ್ ತಾಚ್ಯಾ ಲಿಖ್ಲೆ - ಶೈಲೆಚಿ ಆನಿ ಭಾಸೆಚಿ ಸಮರ್ಹಿ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಶ್ರೇಷ್ಠ್ 

೦ವ್ಚ್ವಾಕ್ ಪಾವ್ರಿ! ತೆಂ ಚಿಂತುಂಕ್ ಜಾಂವ್ಲೆಂ ನಾ. ಆನಿ ಹೊ ಆ. ಬಾ. ಕೆದೊ ವ್ಹಡ್ 

ಹಿತಿ ಜಾತೊ ಹಾಬಾ!! ಹೆಂ ಹಾಂವ್ ಉಚಾರುಂಕೀ ಸಕ್ತೊಂ ನಾ. ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕಾರಾಂಚ್ಕೊ 

ತಾಚೆರ್ ಪಡ್ಕ್ಕೊ. 40 ವರ್ಸಾಂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಗಾಂವಾಂತ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ಚ್ ಖಾವ್ನ್- 
'ವ್ನ್-ಸೆವ್ನ್ ಪಿಯೆವ್ನ್ ವಾಂಟುನ್, ಖುಂಟುನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಮಾನೇಸ್ತ್ ಆ. ಬಾ. 

೦ಯೀ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸೆನ್ ಉಲಯ್ತಾನಾ ಆನಿ ಉಲಂವ್ಕ್ಚ್ ಅತ್ರೆಗ್ತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ 

ಪ್ ಭಗ್ದ್ಯಾಂತ್ ನವಾಲ್ಚ್ ನಾ ಜಾಲೆಂ. ಆಜ್ಕಾಲ್ ಗಲ್ಫಾಂ - ವಿದೇಶಾಂ ಥಾವ್ನ್ 

ಸಿಲ್ಲೆ ಆಮ್ಚೆ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಾನೆಸ್ಟ್ ಥೂಡೆ ಪಾಂಚ್ ಸಬ್ದ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಧೆಂ ಪಂಚ್ವೀಸ್ 

ರ್ಸಿ ಸಬ್ಜ್ ಭರ್ಸುನ್ ಉಲಯ್ತಾತ್. ಪುಣ್ ಆ. ಬಾ. ಚಿ ಎದೊಳೀ ವಿಸ್ರೊಂಕ್ 

ಲ್ಲಿ ಅಪುಟ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್. ತಾಕಾ "ಕೊಂಕ್ಣೆಚೊ ಮಹಾನ್ ಸುಪುತ್ರ್' ಮ್ಹಣ್ 

ನುನ್ ತಾಚೆಂ ಖಾಲೆಂ ಆನಿ ವರ್ರೆಂಪಣ್ ಜಾಣ್ಣಿಕಾಯೆಚ್ಮಾ ಬುಧ್ವಂತ್ಕಾಯೆನ್ 
ನ್ ವೊಮ್ಮೊಂಚ್ಕಾ ಸಾಗೊರಾಕ್ ಸರಿಸಮಾನ್ ಕರ್ತಾ. 

ಆ. ಬಾ. ಸೊಜ್ ಲಂಡನ್ ಹಾಣೆ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ "ಸತ್' ಕೃತಿಯೆಕ್ ಆನಿಕೀ ಆಕರಿತ್ 

ಫಕ್ ಮ್ಹಜ್ಮಾಯೀ ದೆಣ್ಮಾಚೊ ವಾಂಟೊ ಮೆಳವ್ನ್ ಅತ್ಯಂತ್ ಸುಂದರ್ ಸುಪ್ರೀತ್ 

ಚೆಂ ದಿರ್ವೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಸೊಭಂವ್ಲೆಂ ಪೂರಾ ಪ್ರಯತನ್ ಅವಿರಥ್ಪಣಿ ಕರುಂಕ್ ಹಾಂವೆ 
?ಯ್ ಕೆಲಿ ನಾ. "ಸತ್' ಹಿ ಕೃತಿ ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧೀಜಿಚ್ಮಾ ಜಿಣ್ಮೆಚಿ ನೀಜ್ ಚರಿತ್ರಾ, 

ತ್ಮಾ ಗಾಂಧೀಜಿನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಹಾತಾಂನಿ, ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಉತ್ರಾಂನಿ ಬರಯಿಲ್ಲಿ ತಿ 

tobiography) ವಿವಿಧ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪತ್ರಾಂತ್ಲೊ ಸಂಸೊಧ್ ಕರುನ್ ಮಾನೆಸ್ಟ್ 

.ನ್. ಬರಂವ್ಚಾಂತ್ ಭಾರಿಚ್ ಆನಿ ವಿಶೇಸ್ ಮ್ಹಿನತ್ ಘೆತ್ಹ್ಯಾ ತಿ ಪುಸ್ತಕ್ 
ಇದಿ 
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ವಾಚ್ತಲ್ಕಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಕಳ್ತಾ. ಗಾಂಧೀಜಿಚ್ಯಾ ಜಿಣೈೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಅಸಲೆಂ ಸಂಸೂಧಿತ್ 

ವಿವರಾತ್ಮ್ಕ್ ಅಸ್ಲಿ ಕಥನ್ ಎದೊಳ್ ಕೊಂಕ್ಣಿಂತ್ ಕೊಣೆಂಚ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ನಾ ಮ್ಹಣ್ 

ಹಾಂವ್ ಚಿಂತಾಂ. ಎಕಾ ಕಾಳಾರ್ ಕಸಲ್ಕಾಯೀ ಫಾಯ್ಡಾ ಚೊ ನೈಂ ಜಾವ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ 

ಜಾತ್-ಧರ್ಮಾಚ್ಮಾ ಸಂಪ್ರಾದಾಯೆ ಅನುಸಾರ್ ಜಾತಿ ಥಾವ್ನ್ಚ್ ಬಹಿಷ್ಕಾರಾಕ್ ಬಲಿ 

ಜಾವ್ನ್ ಅಪ್ರಯೋಜಕ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮ್ಹಣ್ ವೊಲಾಯಿಲ್ಲೊ ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧಿ "ಸತ್ ಆನಿ 

ಅಹಿಂಸಾ' ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಹಾತೆರಾಖಾಲ್ ರುಜೊನ್ ಭಾರತಾಚೊ ರಾಷ್ಟ್ಪಿತ ಜಾಂವ್ಕ್ 

ಪಾವ್ಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ್ ಮಿಸ್ತಾರಾಭರಿತ್ ಸುಪ್ರೀತ್ ಕೃತಿ "ಸತ್' ಜಾವ್ನಾಸಾ. ದೆವಾಚ್ಯಾ 

ವಿಚಿತ್ರ್ ಮಹಿಮೆಭರಿತ್ ಮಾಂಡಾವಳಿನ್ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ವರ್ಗಾಚ್ಕಾ ಮನ್ಶಾಚೆಂ ಭವಿಶ್ಶ್ 

ಸೈತ್ ಬದ್ದೊನ್ ಕಸೊ ತೊ ಶ್ರೇಷ್ಕ್ ಪಾಂವ್ಚಾಕ್ ಪಾವ್ತಾ, ಹ್ಯಾ ಸವಾಲಾಕ್ ಆ. ಬಾ. 

ಚಿ "ಸತ್' ಕೃತಿ ಸತ್ಚ್ ಜವಾಬ್ ದಿತಾ. ಹೆಂ "ಸತ್' ಪುಸ್ತಕ್ ಘೆವ್ನ್ ವಾಚ್ಲ್ಲೊ 

ನಿಮಾಣೆ ಪಾನ್ ವಾಚ್ಹ್ವಾ ಖರಿತ್ ಬೂಕ್ ಧಾಂಪ್ಲೊನಾ. ಆನಿ ಆಪ್ಲೊ ಬೂಕ್ 

ಕೊಣಾಕ್ಚ್ ದಿಂವ್ಚೊನಾ. "ಸತ್' ಹೆಂ ಪುಸ್ತಕ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ರಾಷ್ಟ್ಪಿತಾಚ್ಕಾ ಜಿಣ್ಮೆಚೊ 

ಆರ್ಸೊ ಜಾವ್ನ್ ಹರೈಕಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಘರಾಂನಿ, ಸಾಹಿತಿಂಚ್ಕಾ ಹಾತಾಂನಿ ಪಾವೊಂಕ್ ಜಾಯ್. 

ವಿವಿಧ್ ಭಾಸಾಂನಿ ಅಣ್ಮಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್. ವಿವಿಧ್ ಭಾಶಾ ಪುಸ್ತಕ್ ಭಂಡಾರಾಂನಿ 

ಜಮೊಂಕ್ ಜಾಯ್, ಪ್ರಶಸ್ತ ಖಾತಿರ್ ಅಕಾಡೆಮಿಂಕ್ ಚಡೊಂಕ್ ಜಾಯ್. ಅಶೆಂಚ್ 

ಜಾತಲೆಂ. ಆನಿ ಕೃತಿಕರ್ ಆಬ್ರಾಹಮ್ ಬಾಜಿಲ್ ಡಿ'ಸೊಜ್ (ಆ. ಬಾ. ಸೊಜ್ ಲಂಡನ್) 

ಹ್ಮಾ ಮಾನೆಸ್ತಾಚೆಂ ನಾಂವ್ಯಿ ಜಗತ್ಪ್ರಸಿದ್ಧ್ ಜಾತಲೆಂ. 

ಹೊ ಆ. ಬಾ. ಕೋಣ್? ಪೆಜಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ದೇವ್ ಭಕ್ತಿಚ್ಮಾ ಆದರ್ಕ್ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ 

ಜಲ್ಮೊನ್ ಪರಿಸ್ಥಿತೆಚೆ ನಾನಾಂತೆ ಠೋಕರ್ ಖಾವ್ನ್, ಗಾಂಧೀಜಿಬರಿಂ ಆ. ಬಾ. ಚ್ಯಾ 

ಜಿಣ್ಕೆಂತ್ಯೀ ಧಾರಾಳ್ ವಾರೆಂ, ವಾದಾಳಾಂ, ತುಫಾನಾಂ ಉಟ್ಟ್ವಾಂತ್. ಹಾಂತುಂ 

ವ್ಹಾಳೊನ್, ಉಬೊನ್ ಗೆಲ್ಲೊ ತೊ ಆಜ್ ಹ್ಯಾ ತುಫಾನಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಉಪ್ಕ್ಯವ್ನ್ 

ಲಂಡನಾಂತ್ ಬೋವ್ಚ್ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಪಾಂವ್ಹ್ಯಾಕ್ ಕಸೊ ಪಾವ್ಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ತಾಚ್ಯಾಚ್ 

ಜಿವಿತಾಚಿ ಕುತೂಹಲ್ಭರಿತ್ (Autobiography) ಕೃತಿ "ಜಿಎತ್ ಏಕ್ ಮಿಸಾಂವ್' 

ಪುಸ್ತಕಾ ರುಪಾರ್ ವೆಗಿಂಚ್ ಉಜ್ವಾಡ್ ದೆಖೊಂಕ್ ಸಕೊಂದಿ ಮ್ಹಣ್ ಆಶೆತಾಂ. 

ಆ. ಬಾ. ಸೊಜ್ ಲಂಡನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿಚೊ ಸುಪುತ್ರ್. ಶ್ರೇಷ್ಠ್ ಬರವ್ಪಿ, ಮಾಯ್ 

ಭಾಶೆಚೊ ಮೋಗಿ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್, ತೊ ಆಸುಂ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಾಂತ್ ವ ವಿದೇಶಾಂತ್ಲಾ 

ಖಂಚಾಯೀ ಕೊನ್ಕಾಂತ್. ಪುಣ್ ತೊ ಜಿಯೊಂ ಆಪ್ಲಿ ಲಿಖ್ಲಿ ಘೆವ್ನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ಕೊಂಕಣ 

ಮಾತೆಚ್ಯಾ ವೆಂಗೆಂತ್, ಆತಾಂ ಆನಿ ಶಾಸ್ಟ್ರಿತ್ ಸದಾಂಚ್. 

- ವಿಕ್ಟರ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ಆಂಜೆಲೊರ 
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ಗಾಂಧಿ'' ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಕೂಳ್- ಆಲ್ಕುಂಜಾಚೆಂ ತಂಡ್ ನ ನಿಂ 7 ೋತ್ರಾಚೆಂ 

ಕಾವ್ನಾಸಾ. ಜಾಲ್ಕಾರೀ, ತೀನ್ ತಕ್ಷ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್, ಮ್ಹಣ್ಚೆ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆಜಾ ಥಾವ್ನ್ 

್ಲಿಜೆ ಮಾಲ್ಲಡೆ “ಕಾಥಿಯಾವಾಡ್' ಸಂಸ್ಥಾನಾಚ್ಮಾ ಸಬಾರ್ ರಾಜಾಂಚೆ ಪ್ರಧಾನ್ 

ುಂತ್ರಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್. ಉತ್ತಮ್ಚಂದ್ ಗಾಂಧಿ, ಮೈಪಾಸಾಚ್ಕಾ ಒತಾ ಗಾಂಧಿ 

ಸ್ಹಳ್ಳ್ಳ್ಯಾ ಆಡ್ ನಾಂವಾಚೊ ಮ್ಹಜೊ ಖಾಸ್ ಆಜೊ ಬೋವ್ ಅಪುಟ್ ನಿತಳ್ 

ಬಾನವ್ ದೆಣ್ಮಾಂಚೊ. ರಾವೈರಾ ಭಿತರ್ಲ್ಯಾ ಫಿತೂರೆನ್ ಆನಿ ನಿರ್ದೋಷಿಂಚೆರ್ ಖಾರ್ 

ರಾಂವ್ಚಾ ಅನೀತಿಕ್ ಕಾಂಠಾಳೂನ್ ತಾಣೆ ದಿವಾನ್ ಹುದ್ದಾಕ್ ರಾಜಿನಾಮೊ ದೀವ್ನ್ 

ಪೂರ್ಬಂದರ್ ಸೊಡ್ನ್ ಬಗ್ಗೆಚ್ಛಾ ಜುನಗಢ್ ಸಂಸ್ಥಾನಾಂತ್ ಆಸ್ರೊ ಘೆತ್ಲೊ. 

ನಂಯ್ಚಾ ನವಾಬಾಕ್ ದಾವ್ಮಾ ಹಾತಾನ್ ಸಲಾಮ್ ಮಾರ್ನ್ ಪ್ರಣಾಮ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ 

ರಾತಿರ್ ವಿಚಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹ್ಯಾ ವ್ಮಂಗ್ ವರ್ರನಾಂಚೊ ಮತ್ತಬ್ “ಆಪ್ಲೊ ಉಜ್ವೊ 

ನಾವೊ ಪೊರ್ಬಂದರಾಕ್ ಸಮರ್ಪಿಲಾ'' ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆಜ್ಮಾನ್ ಜವಾಬ್ ದಿಲ್ಲಿ. 

ಆಪ್ಲಿ ಪಯ್ಲಿ ಪತಿಣ್ ದೆವಾಧೀನ್ ಜಾಲ್ಮಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಒತಾ ಗಾಂಧಿ 

ಮಸ್ರ್ಯಾಪಣಾಕ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲೊ. ತಾಕಾ ಪಯ್ಲೆಂಚೆ ಪತಿಣೆ ಥಾವ್ನ್ ಚೊವ್ಸ್ ಆನಿ 

ುಸ್ರೆ ಪತಿಣೆ ಥಾವ್ನ್ ದೋಗ್ ಪೂತ್ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲೆ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭುರ್ಲ್ಯಾಪಣಾರ್ ಹೆ ಸ 

ತ್ ಎಕೆಚ್ ಅವಯ್ದೆ ನೈಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಹಾಂವ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ನೆಣಾಸ್ತೊಂ. ಹ್ಮಾ ಸ 

ರಾಭಾವಾಂ ಮಧೆಂ ಪಾಂಚ್ಚೊ ಕರಮ್ಚಂದ್ ಗಾಂಧಿ. ಪ್ರೀತಿನ್ ತಾಕಾ ಕಾಬಾ ಗಾಂಧಿ 

ಮ್ಹಣ್ ಆಪಯ್ತಾಲೆ. ಸವೊ ತುಳ್ಳಿದಾಸ್ ಗಾಂಧಿ. ಹೆ ದೊಗೀ ಬಾಭಾವ್ ಪೊರ್ಬಂದರ್ 

'ಸ್ಥಾನಾಂತ್ ಪಟಾಪಟ್ ಮುಖೆಲ್ ಮಂತ್ರಿ ಜಾಲ್ಕಾತ್. ಕರಮ್ಚಂದ್ ಗಾಂಧಿ 

ಸಾವ್ಹಾಸಾ ಮ್ಹಜೊ ಬಾಪ್. ತೊ ರಾಜಾಸ್ದಾನಿಕ್ ಕೇಂದ್ರ್ ನಿತಿಕೊಡ್ತಿಚೊ ಸಾಂದೊಯೀ 

ಸಾವ್ಲಾಸ್ಲ್ಲೊ. ತವಳ್ ಹೆಂ ಸಂಸ್ಥಾನ್ ಭೋವ್ ಮಹತ್ವಾಚೆಂ ಆನಿ ಬಳಾದೀಕ್ 

ನ್ಯಾ ಯ್ಮಂದಿರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ. ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ್ ಲೊಕಾಚೊ 

ರ್ಯಾದಿ ಆಯ್ಕೊನ್ ನಿತಿಚ್ಕಾ ತಾಕ್ಲೆರ್ ತ್ಕೊ ತುಕೂನ್ ತೀರ್ಮಾನ್ ದಿತಾಲೆ. ಥೊಡೊ 

ೇಂಪ್ ಮ್ಹಜೊ ಬಾಪ್ ರಾಜ್ಕೊಟ್ಚೊ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ವಾಂಕನಾರ್ಚೊ 

ಧಾನಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ, ಜಾಲ್ಕಾರ್ ತಾಚ್ಕಾ ಅಂತ್ಕ್-ಕಾಳಾರ್ ರಾಜ್ಕೊಟ್ 

ರ್ಕಾರಿ ಧನ್ ವ ನಿವೃತ್ತ್ ಭಾತೆಂ ತಾಕಾ ಮೆಳ್ತಾಲೆಂ. 



2 | ಸತ್ 
ಮ್ಹಜೊ ಬಾಪ್ ಕಾಬಾ ಗಾಂಧಿ ಚ್ಕಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಪ್ರತಿ ಏಕ್ 

ಪಾವ್ಸ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಮರೊನ್ ವಿಧವ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಕಾ ಪಯ್ಲೆ ಆನಿ ದುಸ್ರೆ ಬಾಯ್ಲೆ 

ಥಾವ್ನ್ ದೊದೊಗಿ ಧುವೊ ಆಸ್ಲ್ಲೊ. ತಾಚಿ ನಿಮಾಣಿ ಬಾಯ್ಡ್- ಪುತ್ಲಿಬಾಯೆಕ್ 

ಪ್ರಥಮ್ ಪಾಟಾಪಾಟ್ ಏಕ್ ಚಲಿ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೇಗ್ ಚೆರ್ಕೆ ಆನಿ ಹಾಂವ್ ತ್ಕಾ 

ಪೈಕಿಂತ್ಲೊ ನಿಮಾಣೊ ಜಲ್ಮಾಲ್ಕಾಂವ್. 

ಮ್ಹಜೊ ಬಾಪ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಗೋತ್ರಾಚೊ ಕಠೀಣ್ ಅಭಿಮಾನಿ. ತೊ ವಿಶಾಲ್ 

ಮನಾಚೊ ಖುಶಾಲ್ ಮನಿಸ್, ಸತೆವೊಂತ್, ಧೀರ್ ಜಾಲ್ಕಾರ್, ಮುಖಾರ್ ರಾಗಾಚೊ: 

ತಕ್ಕಮಟ್ಟಾಕ್ ಬಾಯ್ದಾಂಚೊ ಪಿಸೊ ಮ್ಹಳ್ಳಾರ್ ಚೂಕ್ ಜಾಯ್ಕಿನಾ. ಕೀ ಚೊವ್ತೆ 

ಪಾವ್ಟಿಂ ತೊ ಕಾಜಾರ್ ಜಾತಾನಾ, ತಾಕಾ ಚಾಳೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಮಿಕ್ವಾಲ್ಲಿಂ. ಜಾಲ್ಕಾರ್ಯೀ 

ಆಬ್ಭಾಯೆಚ್ಯಾ ಪಾಸಾಕ್ ಸಲೀಸಾಯೆನ್ ಸಾಂಪಡ್ಡೊ ತಸಲೊ ನೈಂ. ಪಕ್ಸಪಾತ್ 

ನಾತ್ಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಚ್ಮಾ ನಿತಳ್ ಸ್ವಭಾವಾಕ್ ಮೆಚ್ಚೊನ್ ಸಗ್ಭ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾನ್ ತಾಕಾ 

ಅಭಿಮಾನಾಚೊ ಮುಕುಟ್ ದಿಲ್ಲೊ. ತೊ ವಿಶೇಷ್ ಪಾತ್ಮಣೆಚೊ ಮನಿಸ್. ಭಕ್ತ್ 

ಶಿಸ್ತ್ ಆನಿ ನಿತಳಾಯೆಕ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಸ್ಥಾನ್ ಲಾಭ್ಲ್ಹ್ಲೊ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಂಚೊ ಮನಿಸ್ 
ಶಿವಾಯ್, ಗುಪಿತ್ ಧರ್ಮಿಷ್ಟ್. ನಾಂವಾ-ಹುದ್ದ್ಯಾಚೊ ಆಬ್ಲೆಶಿ ನೈಂ. ನಿಸ್ಟಾರ್ತಿ 

ದೆಖಿಭರಿತ್ ಆದರ್ಕ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ತೊ ಅಗಾಧ್ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್. ತಾಚೆಂ ಗಾಡ್ ನಿಷ್ಕಪಟ್ಪಣ್ 

ತಾಚ್ಮಾ ಚಾಲ್ಲ್ಯಾ ಚಾಲಿಂತ್ ನಿಶೆತಾಲೆಂ. ಏಕ್ ದೀಸ್ ರಾಜ್ಕೊಟ್ ಆಪ್ಲೊ 

ರಾಜಕೀಯ್ ಜಾಣ್ಕೊ-ಥಾಕೂರ್ ಸಾಹೇಬಾಕ್ ತಾಚ್ಕಾ ವ್ಹಡಿಲಾನ್ ಅನಾವಶಂ ಚಿತ್ರ್ 

ಹಿಂಸಾ ದಿಲಿ. ಅಸಲ್ಕಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಕಾಬಾ ಗಾಂದ್ಕಿ ಮ್ಹಜೊ ಬಾಪ್ ಹರ್ದೆಂ ದೀವ್ನ್ 

ನೀತ್ ಉಕಲ್ಸ್ ಧರ್ಲೈ ಖಾತಿರ್ ಕೊಶೆಡ್ದಾಚೆಂ ರುಜ್ ರುುಜ್ಹೊ ಆನಿ ಜಿಕ್ಷೊ. 
ಜಾಲ್ಕಾರ್ ಎದ್ರಿಕ್ ಹೆಂ ಕಠೀಣ್ ಶೆಲ್ಲೆಂ. ತಾಕಾ ಅಕ್ಮಾನ್ ಜಾಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ 

ಆರೋಪಾಚೆರ್ ಗುನ್ಶಾಂವ್ ವಳ್ಳ್ಕೊಂಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ಹೆಂ ತಾಣೆ ನೈಂಚ್ ಇನ್ಕಾರ್ ಕೆಲೆಂ, 

ಬಗಾರ್ ಸತ್ ಆನಿ ನೀತ್ ಆಪುಣ್ ಹರೊಂಕ್ ಕೆದಿಂಚ್ ದಿಂವ್ಹೊನಾ ಮ್ಹಣ್ ಹಠ್ 
ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ತಾಕಾ ಕುಡಾಂತ್ ಘಾಲೊ. ಬಂಧಿಂತ್ ಶರಣ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಇನ್ಕಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಕ್ 

ಥೊಡ್ಕಾಚ್ ವೊರಾಂನಿ ತಾಕಾ ಸುಟ್ಕಾ ದಿಲಿ. 

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಡ್ ಕಸಲೆಂಚ್ ಧನ್ ದಿರ್ವೆಂ ದಾಸ್ತಾನ್ ಕರುಂಕ್ ನಾಸ್ಲ್ಲಾನ್, 

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದಿಸ್ಪಡ್ಕ್ಯಾ ಗ್ರಾಸಾಕ್ ಬೋವ್ ಕನಿಷ್ಟ್ ಆಸ್ತ್, ಬಧಿಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ. 

ತಾಕಾ ಶಿಕಾಪ್ “ತಕ್ಷೆಚೆಂ” ಮಾತ್ರ್. ಚಡ್ ಮ್ಹಳ್ಳಾರ್ ಗುಜರಾತಿ ಪಾಂಚ್ವಿ ಕ್ಲಾಸ್. 

ಚರಿತ್ರಾ, ಭೂಗೋಳಾಂತ್ ತೊ ಆಪುಟ್ ನೆಣಾರಿ. ಜಾಲ್ಕಾರ್, ಸಂಸಾರಿ ಜ್ಞಾನ್ 

ಚಾಲ್ತ್ಯಾ, ವಹಿವಾಟಾಚಿ ನಿಪುಣಾಯ್, ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಆನಿ ಸ್ವತಃ ಅನುಭವ್ ಹ್ಯಾ 
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ಣ್ಮಾಂನಿ ತೊ ಭರ್ಲ್ಲೊ ಕೊಳ್ಳೊ. ತಾಚ್ಕಾ ಹ್ಯಾ ಘಮಂಡಾಯೆನ್ ತೊ ಸರ್ಫ್ 

ಾರ್ಭಾರ್ ಪಳೆತಾಲೊ. ದೂರಾಂ, ಫಿರ್ಕಾದಿ ಸೊಡವ್ನ್ ನ್ಕಾಯ್ ಪಂಚೆತ್ಕಿ ಕರ್ತಾಲೊ. 

ರ್ಮಿಕ್ ತರೈತಿ ತಾಕಾ ಮೆಳ್ಲ್ಲಿ ಬೋವ್ ಉಣಿ ಜಾಲ್ಕಾರ್, ತವಳ್ ತವಳ್ 

ವಾಳಾಕ್ ವ್ಹಚುನ್ ಥೈಂಸರ್ ಚಾಲ್ತ್ಯಾ ಜೀವನಾಚಿಂ ಸೂಚನಾಂ, ನೀತಿ ಪ್ರಸಂಗ್ 

ಕಾ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾಲೆ. ತಾಚ್ಕಾ ಜಿಣಿಯೆಚೊ ದೀಸ್ ಬುಡೊನ್ ಯೆತಾನಾ ತಾಣೆ 

ವಿತ್ ಗೀತಾ ವಾಚೂಂಕ್ ಅರಂಭ್ ಕೆಲೊ. ತಾಚೊ ಎಕ್ಲೊ ಶಿಕ್ಬಿ ಮಿತ್ರ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ 

ದಾಂಚ್ ಘರಾ ಯೇವ್ನ್ ತಾಕಾ ದೇವ್ ಭಕ್ತೆಚ ಲದಿನ್ ಶಿಕಯ್ತಾಲೊ. ಮ್ಹಜೊ 

ಾಪ್ ಸದಾಂಚ್ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಿಂ ತೊಂಡ್ಬಾಶಿಂ ಮಂತ್ರಾಂ ಅಭ್ಯಾಸ್ ಕರ್ತಾಲೊ. 

ಮ್ಹಜ್ಮಾ ಆವಯ್ದೆಂ ಅಗಾಧ್ ಭಕ್ತಿಪಣ್, ನಿಸ್ಕಳ್ಪಣ್ ಆನಿ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಜಿಣಿ 

ಜ್ಯಾ ಅತ್ಮ್ಮಾಂಚೆಂ ಸಂಪಾದನ್ ಜಾಲೆಂ. ತಿ ವಿಶೇಷ್ ದೆವಾಸ್ಪಣಾಚಿ ಸ್ತ್ರೀ. ಸದಾಂಚಿ 

ೂಜಾ ಜಾಲ್ಮಾ ಶಿವಾಯ್ ಅನ್ಉದಾಕ್ ತಿ ಸೆಂವ್ದಿನಾ. "ಹಾವೆಲಿ'- ಮ್ಹಣ್ಚೇ 

'ಷ್ಣವಾಂಚೆಂ ದೇವ್ಮಂದಿರ್. ಹಾಕಾ ವೆಚೊ ಜಾವ್ನಾಸ್ದಲೊ ತಿಚೊ ಸದಾಂಚೊ 

ಯ್ಚೊ.  ಚತುರ್ಮಾ? ಪಾಳುಂಕ್ ಖಳ್ಲ್ಲೆಂ ಹಾಂವ್ ಕೆದಿಂಚ್ ನೆಣಾ. (ಛತುರ್ಮಾ 

ನ್ಹಳ್ಳಾರ್: ಪಾವ್ಸಾಚೆ ಚ್ಕಾರ್ ಮಹಿನೆ ಉಪ್ಪಾಸ್- ದಂಡವ್ಲಿ ಕರ್ಡಿ. ಚಡುಣೆ ಪುರ್ಚಿಲ್ಕಾ 

ರೆಜ್ಮಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಜಿಂಜ್ವಾರಾ ಬರಿ) ಆಸ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಪೈಕಿ ಕಠೀಣ್ ದಂಡವ್ಲೆಚಿ ಆಂಗವ್ಸ್ 

ರ್ಲಾಲಿ ಆನಿ ಭಾಸ್ ವ ದಿಲ್ಲೆಂ ಉತಾರ್ ಕಸಲೆಂಚ್ ಶೆಳೆಂಪಣ್ ದಾಕಯ್ದಾಸ್ತಾನಾ 

)ರ್ಕಾ ಮನಾನ್ ಪಾಳ್ತಾಲಿ. ಪಿಡಾ ಹೆಂ ತಿಕಾ ಪಡೊನ್ ವ್ಹಚೊಂಕ್ ನಾ. ಮ್ಹಾಕಾ 

ಗ್ಲಾಸ್ ಯೆತಾ ತಿಣ್ಣೇಕ್ ಪಾವ್ಟ್ "ಚಂದ್ರಯಾಣಾಂ' ಸೊಂತ್ ಪಾಳುಂಕ್ ನಿರ್ದಾರ್ 

'ತ್ಲ್ಲೊ... (ಚಂದ್ರಯಾಣಾಂ ಮ್ಹಳ್ಕಾರ್: ಚಂದ್ರಾಚೊ ಗಾತ್ರ್ ಆನಿ ಉಜ್ಜಳ್ 

್ಲಾನ್ ವ್ಹಡ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಪರಿಮಾಣಾರ್ ಜಿಂಜ್ವಾರಾಚೆಂ ಜೆವಾಣ್ ತ್ಕಾಚ್ ಮಾಪಾನ್ 

ವಿಸ್ತ್ ವಾಯ್ಡಾರ್ ಸಂವ್ಚ್ದೆಂ) ತಿ ಅಸ್ಚಸ್ತ್ ಜಾಲಿ; ಜಾಲ್ಕಾರೀ ದೆವಾಕ್ ದಿಲ್ಲೆಂ 

ರಿತಾರ್ ತಿಣೆ ಪಾಟಿಂ ಕಾಡ್ದೆಂನಾ. 

ಅಸಲಿಂ ದೋನ್, ತೀನ್ ಚಂದ್ರಯಾಣಾಂ ಪಾಟಾಪಾಟ್ ಪಾಳ್ದಿಂ ಮ್ಹಳ್ಳಾರ್ 

ಕಾ ಕಾಂಯ್ದ್ ನಹಿಂ. ಚತುರ್ಮಾ ತವಳ್, ಕೇವಲ್ `ಕಾ ಜೆವ್ಲಾರ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚಿ, ತಿಕಾ 

ಸವಯ್ಚ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ತಾಂತುಂಯೀ ಮತಿಕ್ ಸಮಾಧಾನ್ ನಾಸ್ತಾನಾ, ಚತುರ್ಮಾ 

ವಳ್ ತಾಚೆ ವಯ್ರ್ ದೋನ್ ದಿಸಾಂಚೊ ವೆಗ್ಗೊ ಉಪ್ವಾಸ್ ಕರ್ತಾಲಿ. ಎಕಾ ಚತುರ್ಮಾ 
ವಳ್ "ಸೂರ್ಯೊ ಉದೆಲ್ಮಾ ಶಿವಾಯ್ ಉಪ್ಪಾಸ್ ಮೊಡ್ಡಿಂನಾ' ಮ್ಹಣೊನ್ ಭಾಸ್ 

ಲ್ಲಿ ತಿಣೆ. ಮೊಡಾಂನಿ ಮೊಳಾಬ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಗಯ್ರೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಭುರ್ಲಿಂ ಬಾಳಾಂ 

ುಳ್ಬಾರ್ ದೀಸ್ಟ್ ಖಿಳಾವ್ನ್ ಸುರ್ಕಾಚ್ಕಾ ಯೆಣ್ಕಾಕ್ ರಾಕ್ತಾಲಿಂ. ಪಾವ್ಸಾ ದಿಸಾಂನಿ 

ರ್ಕೊ ಚಡಾವತ್ ಲಿಪ್ಲೊಚ್ ಆಸ್ತಾ, ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಜಾಣಾಂತ್. ಮ್ಹಾಕಾ ಬರೊ 
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ಉಗ್ಡಾಸ್ ಆಸಾ. ತೊ. ದೀಸ್ ಗಾಢ್, ಮಸ್ಕ್. ಆನಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಸುರ್ಕಾಚಿ ವಾಟ್ 
ಪಳವ್ನ್ ಆಮ್ಚೆ ದೊಳೆ ವೊಳ್ಳೆ. ನಿಮಾಣೆ ಅಚಾನಕ್ ಪ್ರಕಾಸ್ಭರಿತ್ ಕಿರ್ಲಾಂ ಕಾಳ್ಬಾಣ್ 
ಶಿಂದುನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲಿಂ. ಮಾಂಯ್ಕ್ ಖಬರ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಆಮಿ ಮಾರ್ಲಿ ಸುರಾಂಠಿ. 
ತಿ ಭಾಯ್ರ್ ಧಾಂವೊನ್ ಆಯ್ಲಿ ಕೀ, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದೊಳ್ಳಾಂನಿ ಖುದ್ದ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್. ಘರಾ 
ಭಾಯ್ರ್ ಮೇಟ್ ದವರಿಜೆ ಜಾಲ್ಕಾರ್ ಪರ್ಕುನ್ ಸುರ್ಕೊ ಮೊಡಾಂನಿ ಲಿಪ್ಲೊ. ಆನಿ 
ಅಸೆಂ ಮ್ಹಜಿ ಆವಯ್ ಉಪ್ಪಾಶಿಂ ಪಡ್ಲಿ. “ತೆಂ ವ್ಹಡ್ ನೈಂ'' ಹಾಸ್ಕುರ್ಕಾ ವದನಾನ್ 
ತಿ ಮ್ಹಣಾಲಿ. “ಆಯ್ಚ್ಯಾ ದಿಸಾ ಹಾಂವೆ ಜೇಂವ್ಕ್ ನೊಜೊ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ದೆವಾಚಿಚ್ 
ಮಾಂಡಾವಳ್ ಆಸ್ಕಲಿ'' ಮ್ಹಣೊನ್ ತಿ ಆಪ್ಲ್ವಾ ವಾವ್ರಾರ್ ಪಡ್ಲಿ. 

ಜಸೊ ಮ್ಹಜೊ ಬಾಪ್ ರಾಜಕೀಯ್ ಸಂಗ್ರಿಂನಿ ಪ್ರತಿಭಾಶಾಲಿ, ತಶೆಂ ಮ್ಹಜಿ 
ಆವಯ್ ಗಾಢ್ ತಿಳುವಳಿಕೆಚಿ ಗೃಹಸ್ಮಿಣ್. ಸ್ಥಳೀಯ್ ಸ್ತ್ರೀ ಸಂಘಾಚಿ "ಗುರ್ಕಾರ್ನ್' ತಿಕಾ 

ವಿಶೇಷ್ ಗಿನಾನಿಂ ದೆಣೆಂ ಆಸಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಲೋಕ್ ಪ್ರಕಾರ್ತಾಲೊ. ಭುರ್ಲ್ಯಾಪಣಾರ್ 

ಹಾಂವ್ (ನಿಮಾಣೂ ಪೂತ್) ತಿ ಖಂಯ್ ಗೆಲ್ಮಾರೀ ತಿಚ್ಕೆ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ಂಚ್ ಶಿಮ್ಟಿ 

ಧರ್ನ್ಂಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಬರಿಂ ವ್ಹೆತಾಲೊಂ. ಏಕ್ ದೀಸ್ ಠಾಕೂರ್ ಸಾಹೇಬಾಚ್ಕಾ ವಿಧವ್ 
ಆವಯ್ಲಾಗಿಂ ತಿಣೆ ಕಡಕ್ಕ್ ಉಲಯಿಲ್ಲೊ ಬರೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಸಾ. 

1869 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಅಕ್ತೋಬರ್ 2-ವೆರ್ ಪೊರ್ಬಂದರ್ ಗಾವಾಂತ್ ಹ್ಯಾ 
ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆವಯ್, ಬಾಪಾ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಂವೆಂಜನ್ಮ್ ಘೆತ್ಲೊ. ಮ್ಹಜೆಂ ಬಾಳ್ಪಣ್ 

ಹಾಂವೆ ಪೊರ್ಬಂದ್ರಾಂತ್ಚ್ ಮುಖರ್ಲ್ಸುನ್ ವ್ಹೆಲೆಂ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವ್ಹಡಿಲಾಂನಿ ಮ್ಹಾಕಾ 

ಶಾಳಾಕ್ ಘಾಲ್ಲೊ ಉಡಾಸ್ ಆಸಾ. ಮಗ್ಗಿ (ಗುಣಾಕಾರ್) ಶಿಕೊಂಕ್ ಹಾಂವ್ ವಿಶೇಷ್ 

ಕಷ್ಟುತಾಲೊಂ. ಭುರ್ಲ್ಯಾಪಣಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಕಾ ಘಡಿತಾಂಚೊ ಉಡಾಸ್ ವಿಸ್ರೊನ್ ಗೆಲಾ 

ಜಾಲ್ಕಾರೀ ಮೆಸ್ತ್ರಿಂಕ್ ತಮಾಶೆ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಬಾಳ್ಬೂದಿಚೊ ಉಡಾಸ್ ಮಾತ್ರ್ ಮ್ಹಜ್ಮಾ 

ಮೆಂಧ್ವಾಶಿರಾಂತ್ ಜಿವೊ ಉರ್ದಾ. ಮ್ಹಳ್ಳಾರ್ ಕೊಣೀ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಾಂಯ್ ತರೀ 

'ಆಯ್ಸ್' ಆಸ್ತಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ಪುರೊ. 

ಬಾಳ್್ಪಣ್ 

ಲಗ್ಬಗ್ ಸಾತ್ ವರ್ಸಾಂಚಿ ಮ್ಹಜಿ ಪ್ರಾಯ್, ಮ್ಹಜೊ ಬಾಪ್ ಪೂರ್ಬಂದರ್ 

ಸೊಡ್ನ್ ರಾಜ್ಕೊಟ್ ವ್ಹೆತಾನಾ. ತೊ ಕ್ರಮೇಣ್ ರಾಜಸ್ಥಾನಿ ಕೊಡ್ತಿಚೊ ಸಾಂದೊ 

ಜಾಲೊ. ಥೈಂಸರ್ ತಾಣೆ ಮ್ಹಾಕಾ ಪ್ರಾಥಮಿಕ್ ಶಾಳಾಕ್ ಭರ್ತಿ ಕೆಲೊ. ತೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ 

ಮ್ಹಾಕಾ ಬರೊ ಉದ್ದಾ. ಪ್ರತ್ಕೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆರಂಭಾಚ್ಕಾ ಮೆಸ್ವಿಂಚೊ. 

ಪೊರ್ಬಂದರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾ ವಿಶ್ಕಾಂತ್ ಒರಂವ್ಕ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಾಂಯ್ಚ್ 

ಆಧಾರ್ ಮೆಳಾನಾ. ಹಾಂವ್ ಬೋವ್ ಮಾಮೂಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕಸೊ ಆಸ್ಲ್ಲೊಂ. 
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ಂಗಾ ಥಾವ್ನ್ ಥೊಡೊ ತೇಂಪ್ ಶಹರಾ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಶಾಳಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಗೆಲೊಂ. 

ಪ್ರಾಂತ್ ಬಾರಾ ವರ್ಸಾಂಚ್ಕಾ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಪ್ರೌಢ್ಶಾಳಾಕ್ ಭರ್ತಿ ಜಾಲೊಂ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ 

ನವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕಡೆ ವ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಗುರು ವಿದ್ಕಾ ಮಾಸ್ಟರಾಂ ಕಡೆ ಫಟ್ ಮಾರ್ಲ್ಲ್ಯಾ 

೦ ಮ್ಹಾಕಾ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಉಗ್ಡಾಸ್ ನಾ. ಮ್ಹಾಕಾ ದಾಕ್ಬೆಣ್ ಆನಿ ಲಜ್ ವಿಶೇಷ್ 

ಸ್ಲ್ಲಿ. ದೆಕುನ್ ಹಾಂವ್ ಚಡಾವತ್ ಎಕ್ಸುರೊಚ್ ರಾವ್ತಾಲೊಂ. ಹಾಂವ್ ಆನಿ 

ಜೆ ಬೂಕ್ ಶಿವಾಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದುಸ್ರೆ ಕೊಣೀ ಮಿತ್ರ್ ನಾತ್ಲ್ಲೆ. ಶಾಳಾಚಿ ಘಾಂಟ್ 

೦ವ್ಚಾ ಆದಿಂ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ರಿಗ್ಲೊಂ ಜಾಲ್ಕಾರ್, ಸಾಂಜೆರ್ ಶಾಳ್ ಬಂಧ್ ಜಾಲ್ಲೆಂಚ್ 

ವೆ. ಪಾಟಿಂ ಘರಾ ವ್ಹಚುಂಕ್ ಸುರಾಂಟಿ ಮಾರ್ಹಿ ಆಸ್ಲ್ಲಿ. ಮ್ಹಜಿಂ ಕೊಣೀ 

ಳ್ಕುಳಾಂ ಕರಿತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ದುಭಾವಾನ್ ಆನಿ ಮ್ಹಜೆಕಡೆನ್ ಉಲಯ್ತಿತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ 

ರಾಂತೆನ್ ವೊರೆ ವಿಂಗಡ್ ಮೆಕ್ಳೊ ರಾವೊನ್ ಶಾಳ್ ಆಖೇರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂಚ್ ಹಾಂವ್ 

ಯಾಕ್ ಜಾತಾಲೊಂ. 

' ಹೈಸ್ಕೂಲಾಕ್ ರಿಗ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಥಮ್ ವರ್ಸಾಚ್ ಏಕ್ ಫಜಿಂತ್ ಘಡ್ಲಿ. ಶಾಳಾ 

ದ್ಯಾ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ್ ಅಧಿಕಾರಿ "ಮಿ। ಜಾಯ್ಲ್ಸ್' ತನ್ನಿ ಕರುಂಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ತಾಣ 

ಮ್ಕಾಂ ಪಾರ್ಕುಂಕ್ ಪಾಂಚ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಬ್ದ್ ಉಚ್ಛಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಆನಿ ಬರಂವ್ಕ್ 

ರೀಕ್ಸಾ ದಿಲಿ. ಕಠಿಣ್ ಗೊಂದೊಳಾಚೆ ಪಾಂಚ್ ಸಬ್ಜ್ ತೆ. ತಾಂತುಂ "ಕೆಟಲ್' (1-010) 

_ಳ್ಳೊ ಸಬ್ದ್ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ಚ್ ಹಾಂವೆ ಚೂಕ್ ಕೆಲಿ. ಕ್ಲಾಸ್ ಮೆಸ್ತ್ರಿನ್ ಆಪ್ಲೊ 

ೊರವ್ ಉರಂವ್ಚಾಕ್ ಗುಪಿತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಹಿಶಾರೆ ದಿಲೆ, ನಿಶಾನ್ಕೊ ಕೆಲ್ಕೊ. ನಿಮಾಣ 

ೂಚ್ಕ್ಮಾಂಚ್ಮಾ ಪಾಂಯಾಂನಿ ಧರ್ಣಿರ್ ಗಿಚ್ಚಿಲೆಂ. ಜಾಲ್ಕಾರೀ, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಶಕ್ಷೆಕ್ 

ಲ್ಕುಲ್ ಹ್ಯಾ ರಹಸ್ಕಾಚೊ ಅರ್ಥ್ ಜಾಲೊನಾ. ನಿಮಾಣೆ “ಪೆಲ್ಕಾಚಿಂ ನಕ್ಕಲ್ ಪುಣೀ 

ಡ್ನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ನಾಂವ್ ವಾಂಚಯ್' ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಬರಿ ಸಂಜ್ಞಾ ದಿಲಿ. ತೆಂವೀ ವೃರ್ಥ್. 

ಸ್ಹಾಕಾ ತಸಲ್ಯಾ ಸಂಗ್ಮಿಂತ್ ತರ್ಬೆತಿ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾಸ್ಲ್ಲ್ಯ್ಯಾನ್ ಹಾಂವ್ ದಂಡ್, 

ಸಾಕ್ ಉಪ್ಕಾರ್ನಾತ್ಲ್ಲೊ ಬೆಪ್ಪಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಖಚಿತ್ ಜಾಲೆಂ. ಹಾಂವೆ ಥಿರ್ 

೦ತ್ಲ್ಲೆಂ ಕೀ ಮೆಸ್ತ್ರಿ ನಕ್ಕಲ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಶಿಕಯ್ನಾ. ಬಗಾರ್ ನಕ್ಕಲ್ ಕಾಡ್ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ 

ಗ್ರಾ, ಶಿಕ್ಷಾ ದಿತಾ ಮ್ಹಣ್. ನಿಮಾಣೆ ಹೂ ಅಧಿಕಾರಿ ಮ್ಹಣಾಲೊ, “ಸರ್ವಾಂನಿ ಸಮಾ 

ರಯ್ಹಾಂ ಜಾಲ್ಕಾರ್, ಗಾಂಧಿನ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಮಾ ಬರಂವ್ಕ್ನಾ.'' ಹೊ ಮಹಾಶಯ್ 

ಳೆಚಿಂ ಮೆಟಾಂ ದೆಂವೊನ್ ವ್ಹೆತಚ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಹಾಂಗಾಸರ್ ನಿತಿಕ್ ಉಭೊ ಕೆಲೊ. 

ಸ್ ಮೆಸ್ತ್ರಿ ತೀರ್ಬ್ ದೀವ್ನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಕೀ, “ಹಾಂವ್ ಎಕ್ಲೊ ಬಡ್ಡ, ಬೇಕುಫ್, 

ಕೈಲ್ ದೀವ್ನ್ ನಕ್ಕಲ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಸೈತ್ ಜಾಯ್ದಾತ್ಲ್ಲೊ ಪಡ್ಡಶಿ.' ತಶೆಂ ಜಾಲ್ಮಾರೀ 

್ಲಾಕಾ ನಕ್ಕಲ್ ಕಾಡ್ಡಿ ವಿದ್ಮಾ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಆಯಿಲ್ಲಾ. 



0 ಸತ್ 
ತಸಂ ಜಾಲ್ಕಾರೀ, ಮ್ಹಜ್ಮಾ ಗುರು ಥಂಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಅಭಿಮಾನ್ ಉಣೊ 

ಜಾಲೊನಾ. ಮ್ಹಾಕಾ ವ್ಹಡಿಲಾಂಚ್ಕೊ ಆನಿ ಮೆಸ್ಟಿಂಚ್ಕೊ ಚುಕಿ, ತಾಂಚೆ ಥಂಯ್ 
ಮ್ಹಾಕಾ ಆಸ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಭಕ್ಕ್ ಆನಿ ವಿಸ್ವಾಸಾ ನಿಮ್ದಿಂ ಮ್ಹಜೆ ದೊಳೆ ಬಾಂಧ್ ಜಾತಾಲೆ. 
ಮ್ಹಾಕಾ ಮೆಸ್ಟ್ರಿಚೆ ಥೊಡೆ ಆವ್ಲುಣ್ ಕ್ರಮೇಣ್ ದಿಷ್ಟಿಕ್ ಪಡೊನ್ ಆಯ್ಲೆ ಜಾಲ್ಕಾರೀ, 
ತಾಚೆ ವಯ್ಲಿ ಮಾನ್, ಮರ್ಯಾದ್ ಉಣಿ ಜಾಲಿನಾ. ಕಿತ್ಕಾಕ್ಗೀ ಮ್ಹಳ್ಕಾರ್, ವ್ಹಡಿಲಾಂಕ್, 
ಜಾಣ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಾನ್ ಮರ್ಯಾದ್ ದೀವ್ನ್ ಚಲೊಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಬಾಳ್ಪಣಾ ಥಾವ್ನ್ 
ಶಿಕಯಿಲ್ಲೆಂ ಶಿವಾಯ್, ತಾಂಚಿ ಠೀಕಾ, ನಿಂದಾ ಕರುಂಕ್ ಶಿಕಂವ್ಕ್ ನಾ. 

ಆನಿಕೀ ದೋನ್ ಸಂಗ್ತಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಆಜೂನೀ ಖಂಚೊನ್ ಉರ್ಲ್ಯಾತ್. 

ತ್ಕಾ ತೆಂಪಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಶಾಳೆಚೆ ಬೂಕ್ ಸೊಡ್ನ್ ದುಸ್ರೆ ಖಂಚೇಯ್ ಬೂಕ್ ವಾಚ್ಚಿ 
ಸವಯ್ ನಾಸ್ಲ್ಲಿ. ಸದಾಂಚೆಂ ಲಿಸಾಂವ್ ಹಾಂವೆ ಮನ್ ನಾ ಜಾಲ್ಕಾರೀ ಕಡ್ಡಾಯೆನ್ 

ಕರ್ದಂ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ. ಕೀ ಹೆರಾಂ ಮುಖಾರ್ ಅಧ್ಯಾಪಕಾನ್ ಭಾಸ್ ಖಾಂವ್ಚಿ ಮ್ಹಾಕಾ 

ಸೊಸಾನಾಶ್ಲ್ಲಿ. ತಾಚೆ ಶಿವಾಯ್ ಫಟ್ ಮಾರುಂಕ್ಯೀ ಮ್ಹಾಕಾ ಜೀಬ್ ಸುಟಾನಾತ್ಲ್ಲಿ. 

ದೆಕುನ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಗಿನ್ಶಾನ್ ದೀನಾಸ್ತಾನಾ ಬುಟ್ಟಿ ಸಂದಾಯ್ಲ್ಲೆ ಬರಿ ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಜೆಂ 

ಶಾಳೆಚೆಂ ಲಿಸಾಂವ್ ನಾಖುಶೆನ್ ಕರ್ದೆಂ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ. ಮನೆಕೆಲಸ (ಘರ್ ಲಿಸಾಂವ್) 

ಕರುಂಕ್ ನಾ ಜಾಲ್ಕಾರ್, ವ ಜಟ್ಪಟ್ ಕರ್ನ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಕಾರ್, ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಚಡ್ತಿಕ್ 

ಶಿಕ್ಷೆಂ ವ ದುಸ್ರೊ ಖಂಚೊಯ್ ಬೂಕ್ ಉಗ್ತೊ ಕರ್ದೊ ಆನಿ ಬೋವ್ ಚತುರಾಯೆನ್ 

ಪ್ರಸ್ತಾಪ್ ನಿಸ್ರಾಂವ್ಚೊ ಆಸ್ಲ್ಲೊ. ಜಾಲ್ಕಾರ್, ಏಕ್ ದೀಸ್ ಮ್ಹಜ್ಮಾ ಬಾಪಾಯ್ನ್ 

ಹಾಡ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಬೂಕಾಚೆರ್ ಮ್ಹಜಿ ನದರ್ ಪಡ್ಲಿ. ಬೂಕಾಚೆಂ ನಾಂವ್ “ಶ್ರಾವಣಾ 

ಪ್ರೀತಿ ಭಕ್ತಿ ನಾಟಕ'' ಮ್ಹಣ್ಣೇ ಶ್ರಾವಣಾಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮಾಂಯ್ ಬಾಪಾ ಥೈಂ ಆಸ್ಲ್ಲ್ಯಾ 

ಮೊಗಾ ಮೈಪಾಸಾ ವಿಶ್ಕಾಂತ್ ನಾಟಕ್. ಹಾಂವೆ ಮಾಶ್ರ್ ಕಠಿಣ್ ಅಭಿರುಚಿನ್ ತೊ 

ಬೂಕ್ ವಾಚ್ಹೊ. ತ್ಕಾಚ್ ವೆಳಾರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪರಿಸರಾಂತ್ ಆಲಾಯಾಂಚೆ ವೇಸ್ಗಾರ್ 

ಆಯ್ಲೆ. ಎಕಾ ಬೊಂದೆರಾಚೆರ್ ಶ್ರಾವಣಾ ತಾಚ್ಕಾ ಆಂದ್ಭ್ಯಾ ಮಾಂಯ್, ಬಾಪಾಕ್ 
ಪುನ್ಕ್ಟೇತ್ರಾಚ್ಮಾ ಯಾತ್ರಾಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಖಾಂದಾರ್ ಬಸವ್ನ್ ವ್ಹ್ನರ್ವಾ. ಹ್ಕಾ ಬೂಕಾನ್ 

ಆನಿ ಹ್ಮಾ ಪಿಂತುರಾಂನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಮಾಜ್ದ್ಜಾನಾತ್ಲ್ಲಿ ವಿಚಿತ್ರ್ ಚಿಂತ್ನಾಂಚಿ 

ಛಾಯಾ ಖಂಚಯ್ಲಿ. “ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಸಾ ಲಿಸಾಂವ್'' ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಜೆಯಿತ್ಹ್ವಾಕ್ 

ಮ್ಹಳೆಂ: “ಶ್ರಾವಣಾಚೆಂ ದೂಖ್, ವೀದ್ವಾವ್ಫಿ ಆನಿ ರುದಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆವಯ್, 

ಬಾಪಾಚ್ಮಾ ಮರಣಾ ಥಂಯ್, ತೆಂ ವಾಚ್ಲ್ಲೆಂ ಆಜೂನೀ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಜಿವೆಂ 

ಜಿವೆಂ ಆಸಾ. ಮನ್ ಕಡಂವ್ಚೆಂ ತೆಂ ರುದಾನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ದುಖ್ಲೆಂ. ಹಂ 

ದುಖಿಚೆಂ ಗೀತ್ ಹಾಂವೆ, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಹಾಡ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊನ್ಸೆಂರ್ಟಿನಾ 

ವ್ಹಾಜಾಂತ್ರ್ಯಾಚೆರ್ ತವಳ್ ತವಳ್ ವಾಜ್ದೆಂ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ. 
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ತಸಲೆಂ ಆನ್ಮೇಕ್ ನಿದರ್ಸನ್ ಆನ್ಮೇಕಾ ನಾಟಕಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ಲೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಉಡಾಸಾಂತ್ 

ಸಾ. ತ್ಯಾಚ್ ಸಂದರ್ಬಾರ್ ಹಾಂವೆ ಆನ್ಕೇಕ್ ನಾಟಕ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಬಾಪಾಯ್ದಿ ಪರ್ವಣ್ಗಿ 

ತ್ತಿ. ನಾಟಕಾಬೆಂ ನಾಂವ್. “ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ.'' ಹೊ ನಾಟಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ 

ರೊನ್ ಉರ್ಲೊ. ಕಿತ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪಳೆಲ್ಕಾರೀ ಮ್ಹಜಿ ಆಶಾ ಭಾಗ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ 

ತತೈನಾ. ಜಾಲ್ಕಾರ್ ಕಿತ್ಲೈ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪಳೆಂವ್ದೆಂ?! ಮೀತ್ ನಾವೇ? ಜಾಲ್ಕಾರ್ ಮ್ಹಜೆಂ 

ನ್ಮನ್ ಮಾತ್ರ್ ತಾಚೆ ಥಂಯ್ ಲಬ್ದಾಲ್ಲೆಂ. ಸಬಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಹಾಂವೆ 

ರಿಶ್ಚಂದ್ರಾಚೊ ಗುಪಿತ್ ವೇಸ್ ಪಾಂಗುರ್ಸ್ ಮ್ಹಜೆಯಿತ್ಹ್ವಾಕ್ ಎಕ್ಸುರೊ ಆಸ್ತಾನಾ 

ಟನ್ ಕೆಲಾಂ. “ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಬರಿಂ ಸಮೆಸ್ತಾಂನಿ ಆಪುಟ್ ಸತೆವಂತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಕಿತ್ಕಾಕ್ 

ೂಜೊ?? ದೀಸ್ ಆನಿ ರಾತ್ ಹೊ ಪ್ರಶ್ನ್ ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಜೆಯಿತ್ಹ್ಯಾಕ್ ವಿಚಾರ್ಲಲೊ 

ಸಾ. ಸತ್ ಪಾಳುನ್, ಸತಾ ಖಾತಿರ್ ಕಾಂಟ್ಕಾ ಖುಂಟ್ಕಾಂಚಿ ವಾಟ್ ಚಮ್ಕೊಂಚಿ, 

ತಾ ಖಾತಿರ್ ದಗ್ದೊಣಿ ಭಗ್ಡಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಅಪೂರ್ಟ್ ಆದರ್ಕ್. ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರಾಚಿ ಕಥಾ 

ಪುಟ್ ಸತಾಚೆಂ ಘಡಿತ್. ಖರೆಂ ಸತ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆ ಲೆಕ್ಲ್ಲೆಂ. ಹಂ ಚಿಂತುನ್ 

'0ತುನ್ ಥೂಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಹಾಂವೆ ರಡೊನ್ ಬಸ್ಜೆಂ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ. ಆತಾಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳ್ತಾ 

ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ನೀಜ್ ಚಾರಿತ್ರಿಕ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಕ್ಚ್ ನಾ. ಜಾಲ್ಮಾರೀ, 

ರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಆನಿ ಶ್ರಾವಣಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಜೂನೀ ಸಜೀವ್ ಸಯ್ರೆ ಕಶೆ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್. 

'ತಾಂ ಜಾಲ್ಕಾರೀ ಹೆ ನಾಟಕ್ ಹಾಂವ್ ವಾಚಿನ್ ತರ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ತವಳ್ಹಾ 

ರಿಂಚ್ ಕಡ್ಡಲೆಂ. ಹಾಂತುಂ ದುಭಾವ್ಚ್ ನಾತ್ಲ್ಲೊ. 

ುರ್ಲಾ ;ಹಣಾಲೆಂ ಕಾಜಾರ್ 

ಹೂ ಅಧ್ಯಾಯ್ ಹಾವೆಂ ಬರೊಂವ್ಕ್ ನಾಸ್ಲ್ಲೊ ಜಾಲ್ಮಾರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಿವಾಕ್ 

ಖಕ್ತಿ ಲಾಭ್ರಿ ಆಸ್ಲ್ಲಿ. ಪುಣ್ ಕಿತೆಂ ಕರುಂ? ಸತ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ನಿರ್ಟೊಗ್ 

ಇ. ದೆಕುನ್, ಬರೊವ್ನ್ ಹಿ ಖೊಡ್ಸಾಣಚಿ ಕಾಲ್ಸ್ ಸೆವ್ತಾಂ. ಲಜೇನ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಕಾಳಿಜ್ 

ುಖ್ತಾ, ಬರಂವ್ಕ್ ಕೀ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಾಜಾರ್ ಜಾತಾನಾ ಪ್ರಾಯ್ ಫಕತ್ತ್ ತೆರಾ ವರ್ಸಾಂ. 

ಜ್ ಜರಿತರಿ ತ್ಕಾ ಪ್ರಾಯೆಚೆ . ಭರ್ಗೆ ಹ್ಮಾ ಅರ್ಥ್ ನಾಸ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಮಾಜಿಕ್ 

ಇಂದ್ಬಾಸಾಂತ್ಲೆ ಸಾಲ್ವಾರ್ ಜಾಲ್ಕಾತ್ ತರ್, ತಾಂಚ್ಕಾ ನಶಿಬಾಕ್ ಹಾಂವ್ "ಶಹಬಾಸ್' 

ರ್ಹಿಣ್ತಾಂ. ಹ್ಯಾ ನೆಂಟ್ಕಾ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಜಾಂಟ್ಕಾಂನಿ ತಾಂಕಾಂ ಧರ್ನ್ ಕಾಜಾರ್ ಕರ್ದಾಕ್ 

ನಿ ಮಾಜ್ರಾಚ್ಕಾ ಮಾತ್ಕಾರ್ ಪಣ್ತ್ರಿ ದವರ್ದಾಕ್ ಕಾಂಯ್ ಫರಕ್ ಪಡಾನಾ. 

ಹೆಂ ವಾಚುನ್ ಚೂಕ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಕರಿನಾಕಾತ್. ಮ್ಹಜೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ 

ಎಲ್ಮಾರೀ, ಖರಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾಸ್ಲ್ಲೆಂ. "ಕಾಥಿಯಾವಾಡ್' ಸಂಸ್ಥಾನಾಂತ್ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯೊ 

ಈನ್ ರಿವಾಜಿ ರೂಢಿರ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ. ಪಯ್ಲೆಂ ಖರಾರ್. ಖರಾರ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್ 

ಥಮ್ ಪರಿಚಯ್ ಕರ್ಬಾಚಿ ರೀತ್. ಹಾಂತುಂ ಉತಾರ್ ದೀಂವ್ಕ್ ನಾ. ಎಕಾದಾವೆಳಾ 
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ಚಲೊ ಮೆಲ್ಕಾರೀ ಚಲಿ ವಿಧವ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಹೆಂ ದೊನೀ ಪಾಡ್ತಿಂಚ್ಕಾ ಆವಯ್- 

ಬಾಪಾಯ್ ಮಧೆಂ ಎಕಾಮೆಕಾಚಿ ವಳಕ್ ಧರ್ದೆಂ ಪ್ರಾಥಮಿಕ್ ಮೇಟ್ ಶಿವಾಯ್, 

ಹಾಂತುಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ (ಜೊಡ್ಕಾಕ್) ಮೆತೆರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಡ್ವಾರ್ಲೆಲೆಂ. ಸಭಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ 

ನೆಂಟ್ಕಾ ಜೊಡ್ಕಾಕ್ ತಾಂಚ್ಕಾಚ್ ಖರಾರಾ ವಿಷ್ಕಾಂತ್ ಖಬರ್ ಪರ್ಕಾಂತ್ ಆಸಾನಾ. 

ಚಡ್ ಕಿತ್ಕಾಕ್, ಹ್ಯಾ ಆದಿಂ ತೀನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮ್ಹಜಿಂಚ್ ಖರಾರಾಂ ಜಾಲ್ಕಾಂತ್ ಹಿಂ! 

ಜಾಲ್ಕಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಖಬರ್ ಆಸಾಗಿ?! ನಾ!! ಪಾಪ್ ದೊಗಾಂ ಕೋಮಲ್ ಚೆಡ್ವಾಂ 

ಖರಾರ್ ಜಾಲ್ಕಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ದೆವಾಧೀನ್ ಜಾಲ್ಕಾಂತ್ ಹಿಂ. ಜಾಲ್ಕಾರ್ ತಿಸ್ರೆ ಪಾವ್ಟಿಂ 

ಖರಾರ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಮ್ಹಾಕಾ ಇಲ್ಲೊಸೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಆಸಾ. ತೆದ್ನಾಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾತ್ 

ವರ್ಸಾಂಚಿ ಪ್ರಾಯ್. ತ್ಕಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಜಾಲ್ಕಾರೀ, ಮ್ಹಜೆಕಡೆ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವ್ಹಡಿಲಾಂನಿ ಸಬ್ಜ್ 

ಸಾಂಗೊಂಕ್ ನಾ. ಹ್ಮಾ ಅದ್ಮಾಯಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜಾ ಕಾಜಾರಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್" 

ವಿವರಿತಾಂ ಕೀ, ತೊ ಉಗ್ದಾಸ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಬರೋ ಆಸಾ. 

ಹ್ಮಾ ಆದಿಂ ಹಾಂವೆ ಸಾಂಗ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಪರ್ಮಾಣೆ ಆಮಿ ತೇಗ್ ಖಾಸ್ ಭಾಭಾವ್. 

ಮಾಲ್ಬಡ್ಕಾಕ್ ಆದಿಂಚ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಮಧ್ಲ್ಯಾಕ್, ಮ್ಹಾಕಾ ಆನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ 

ಬಾಪುಲ್ ಭೈಣಿಕ್ ತೆಗಾಂಯ್ಕೀ ಎಕಾಚ್ ದಿಸಾ ಕಾಜಾರ್ ಕರ್ನ್ ಸೊಡ್ಡೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ 

ಜಾಣ್ಮ್ಯಾಂನಿ ನಿಶ್ಚಯ್ ಕೆಲೊ. ಅಸಲ್ಮ್ಕಾ ಕಾಜಾರಾಚ್ಕಾ ಎಕ್ಟೊಟಾಂತ್ ಜೊಡ್ಕಾಚ್ಯಾ 

ಭವಿಶ್ಕಾಚ್ಕಾ ನಂದನಾಕ್ ಲಗ್ತಿ ಜಾಲ್ಲೊ ವಾದ್ ನಾತ್ಲ್ಲೊ. ಫಕತ್ತ್ ವ್ನಡಿಲಾಂಚೆಂ 

ದಿಸ್ಪೊಡ್ಮ್ಕಾ ಜೀವನಾಂಚೆಂ ಹಂತ್ ಪೆಚಾಡ್ನಾಸ್ತಾನಾ ಸಲಿಸಾಯೆನ್ ಸಾರ್ದೆಂ ಆನಿ 

ಸಮಾಜಿಕ್ ಸಂಪ್ರದಾಯ್ ಮರ್ಮಾದಿನ್ ಪಾಳ್ಗೊ ಶಿವಾಯ್, ಕಾಜಾರ್ಯಾಂಚ್ಮಾ (ಹೊಕ್ತಿ 

ನೊವ್ರ್ಯಾಚ್ಕಾ) ಬರ್ಕಾ ಭವಿಷ್ಕಾವಿಶಿಂ ಪ್ರಸ್ತಾಪಾಕ್ ಮೊಲ್ ನಾತ್ಲ್ಲೆಂ. 

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಬನಿಯಾ ಜಾತಿಂತ್ ಕಾಜಾರ್ ಮ್ಹಳ್ಳಾರ್ ಕರಾಳ್ ಸಂಗತ್. ಪುರ್ಪಜಾಂನಿ 

ಲಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ರಿತಿರಿವಾಜಿಂಚ್ಕಾ ವೊಡಾ ರೂಕಾಕ್ ಗಳ್ಬಾಸ್ ಘೆವ್ನ್, ವಿನಾಶಿಕ್ ಖರ್ದಾಂಚೆ 

ಕಾಯ್ದೆ ಪಾಳೂನ್ ಪರಸ್ಪರ್ ಸ್ಥಿತಿ ದೆಸ್ವಾಟ್ ಕರ್ನ್ ಘೆಂವ್ಚಿ. ತಾಂಚೆಂ ಘರ್ದಾರ್ 

ಭುಂಯ್ಬಾಟ್ ಅಡ್ವಾಕ್ ವ್ಹೆತಾ. ಮಹಿನ್ಕಾಂಚೆ ಮಹಿನೆ ಅನಗತ್ಕ್ ತಯಾರೆಕ್ ವಿಭಾಡ್ನ್ 

ವ್ಹೆತಾತ್. ವಸ್ತ್ರಾಂ, ಆಭರಣಾಂ, ಭೋಜನಾಂ ಎಕ್ಲ್ಯಾ ವರ್ನ್ ಆನ್ಕೇಕ್ಣ್ಯಾಚೆಂ ಊಂಚ್ 

ಜಾಯ್ದೆ ಮ್ಹಣೊನ್ ಪೊಕ್ಳೊ ದಳ್ಬಾರ್ ದಾಕವ್ನ್ ಥಳ್ ನಾಸ್ಲ್ಲ್ಯಾ ರೀಣಾಚ್ಕಾ ಪೂಟ್ಟು 

ಬಾಂಯ್ತ್ ಪಡ್ಚೆಂ. ಲಗ್ನಾ ದಿಸಾ ಬಾಯ್ಲಾಂಚೊ ತಾಳೊ ಪಡ್ಲಾರೀ, ಭೆಷ್ಟೆಂ ತರೀ 

ಆರ್ಬ್ಚಟ್ ದೀವ್ನ್ ಖರ್ಕಸ್ ಕಿಂದ್ರಿ ತಾಳ್ಕಾನ್ ಗಾಂವ್ದೆಂ. ತ್ಕಾ ಶಿವಾಯ್ ನಂಜಿ 

ಜಾಳ್ಕಾಯಾಂಕ್ ಬರ್ಲಾಲ್ಚ್ ನಾ. 

ಅಲಂಕಾರ್ ರಹಿತ್ ತಿದೊಡೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಕಾರ್ಯೀ ನಿತಿಭರಿತ್ 

ಮನೋರಂಜನಾನ್ ಹ್ಯಾ ಅಥ್ವಾ ಖರ್ದಾಂತ್ಲೆಂ ವಿಮೋಚನ್ ಜೋಡ್ನ್ ಘೆಂವ್ಚೊ 
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ರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವ್ಹಡಿಲಾಂನಿ ಘೆತ್ಲೊ. ತೀನ್ ಕಾಜಾರಾಂ-ವ್ಹಡ್ಲೊ ದಬಾಜೊ- 

ಲ್ಕಾರ್, ಎಕಾ ಕಾಜಾರಾಚೊ ಖರ್ಡ್, ಎಕೊಡ್ಕಾ ಖರ್ದಾನ್ ತೀನ್ ಕಾಜಾರಾಂ 

ನ್ ಸೊಡ್ತಾನಾ, ಖರ್ದಾಚೊ ಹಾತ್ ಚಿಕ್ಕೆ ಸದಿಳ್ ಜಾತಾ. ಅಸೆಂ ಕಾಜಾರಾಚ್ಕಾ 

ಕ್ ಹಾತ್ ಕಠಿಣ್ ಮಟ್ಟೊ ಕರ್ದಿ ಗರ್ ದಿಸಾನಾ. ತ್ಮಾ ಶಿವಾಯ್ ಹೆಂ 

ಒ೦ತ್ಲ್ತೆ ನಿಮಾಣೆ ಕಾಜಾರ್. ಆಖೇರಿಚೆಂ ಲಗ್ಸ್-ಮುಖಾರಿಂ ದೆವಾಚಿ ಖುಶಿ. 

ನಾಚ್ಛಾ  ಮಾಂಡಾವಳಿಕ್ ಶರಣ್ ಜಾಯ್ದೆಚ್. ಅಸಲ್ಮಾ ಸರ್ಕ, ಭರ್ವಿ ಚಿಂತ್ಲಾಂನಿ 
ಜೊ ಬಾಪ್ ಮಗ್ನ್ ಜಾಲೊ. ದಾಧೊಸ್ಕಾಯೆನ್, ಭುಲ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾನ್ ಆಮ್ಚಾ 

) `ತಿದೊಡ್ಮಾ' ಕಾಜಾರಾಕ್ ದರಬಸ್ಟ್ ಸರ್ಸರಾಯ್ ಅರಂಭ್ ಜಾಲಿಚ್. 

ಸರ್ಚರಾಯ್ ಚಲ್ತಾನಾ ಮಾತ್ರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಆಮ್ಚಾಚ್ ಕಾಜಾರಾಚೊ ಹಿಸೊ 

ಳ್ಳೊ ಶಿವಾಯ್, ನರ್,ಮೂಸಾನ್ ಸೈತ್ ಆಮ್ಕಾಂ ತಿಳ್ಸುಂಕ್ ನಾ ವ ಆಮ್ಚಾ ಖಾಸ್ಗಿ 

ರಾಂಕ್ ಗಣ್ಣೆಂಚ್ ಕರುಂಕ್ ನಾ. ಸತ್ಚ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಕಾರ್ ಸಾಂಗೊನ್ 

)ಿ ನೆಣ್ಣ್ಯಾ ಕಾಳ್ತಾಂಕ್ ವಿಶೇಷ್ ಪರಿಣಾಮ್ಯೀ ಜಾತೊ ನಾ. ಮ್ಹಾಕಾ ಒಟ್ಟಾರೆ 

ಧೊಸ್ ಪಳಿ, ಪಕ್ಕಾನಾಂ, ಪಾಯಾಂಗೊಳ್ ವಸ್ತಾಂ, ಭಾಂಗಾರಾಚ್ಮಾ ರುರಿಚಿ 

ಡೊಪ್ ಆನಿ ಪಿಸಾಯೆಕ್ ಆನಿ ಖೆಳೊಂಕ್ ಬರಿಂ ಬರಿಂ ಶಿರ್ಬುಟಿಂ ಚೆಡ್ವಾಂ 

ಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಜಾಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಸುಮಧುರ್ ಚಿಂತ್ನಾಂನಿ ಹಾಂವ್ ಮನಾ ಭಿತರ್ಚ್ ಮಾಣಿ 

ಇತಾಲೊಂ. ಚೆಡ್ಡಾಂಚಿ ಖರಿ ಪಿಸಾಯ್ ಆನಿ ಬಳಾದಿಕ್ ಸೈಂಭಿಕ್ ವೊಡ್ಡಿ ಕ್ರಮೇಣ್ 

್ಲಾಕಾಯೀ ಆಯ್ಲಿ. ಹ್ಮಾ ವಿಶಿಂ ಫುಡೆಂ ಲಿಖ್ಲಾಂ. 

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮಧ್ಯಾ ಭಾವಾಕ್ ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ರಾಜ್ಕೊಟ್ ಥಾವ್ನ್ ಪೊರ್ ಬಂದರ್ 

ಪೊವ್ನ್ ಹಾಡ್ಲೆಂ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಆಂಗಾಪಾಂಗಾಕ್ ಹಳ್ಹಿಚೊ ಲೇಪ್ ಕಾಡ್ನ್ ಶುದ್ದ್ ಕರ್ದೆಂ 

ಸ್ತಿರ್ ಪಾಳ್ಳೆಂ. ಕುಳಿಯೆಚಿ, ಗೊತ್ರಾಂಚಿ, ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಆನಿ ಹರ್ ರಿತಿರಿವಾಜಿ, 

ತಿರೇಕ್ ಆನಿ ಅವಿವೇಕ್ ವರ್ಗಾಂಚಿ ಮುಳ್ಲಾ, ಹಂ ಪೂರಾ ಕಾಜಾರಾಚ್ಕಾ ನಿಬಾನ್ 

'ಲೆಂ. ಸಕ್ಕಡ್ ಜಾಲ್ಕಾರ್ಯೀ ರೀತಿ ಹಾಂವ್ ವಿವರುಂಕ್ ವ್ಹಚಾನಾ. 

ಮ್ಹಜೊ ಬಾಪ್ ಆಸ್ಥಾನಾಚೊ ದಿವಾನ್, ಮ್ಹಣ್ಣೇ ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿ, 

ಲಲ್ಕಾರೀ ಸರ್ಕಾರಿ ನವ್ಕರೆಚೊ, ಲೊಕಾಚೊ ಸೆವಕ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ತೊ ಠಾಕೂರ್ 
ಹೇಬಾಚೊ ಉಜ್ಜೊ ಬಾವ. ಮ್ಹಜ್ಮಾ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಕಾಮಾಚ್ಕಾ ಒತ್ತಡಾನ್ 

ಕೂರ್ ಸಾಹೇಬಾನ್ ನಿಮಾಣಿ ಘಡಿ ಪರ್ಕಾಂತ್ ರಾವಯ್ಲೊ. ಪೊರ್ಬಂದರ್ 

ಜ್ಕೊಟಾ ಮಧೆಂ 120 ಮಯ್ಲಾಂಚಿ ಕಠಿಣ್ ಹಲ್ಕಟ್, ರಾನ್ವಟ್ ರಸ್ತ್ಯಾಂಚಿ 
ಟ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಪಾಂಚ್ ದಿಸಾಂಚಿ ವಾಟ್. ಆಯಿನ್ಸ್ ವೆಳಾರ್ ಪಾಂವ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ 

ಿಜ್ಮಾ ಬಾಪಾಯ್ ಠಾಕೂರ್ ಸಾಹೇಬಾನ್ ಜಡ್ಕಾ ವದ್ದಾವ್ನ್ ದಿಲಿ. ಪಾಂಚ್ 

ಸಾಂಚೆಂ ಪಯ್ಸ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಡ್ ತೀನ್ಂಚ್ ದಿಸಾಂ ಭಿತರ್ ಸಂಪಯ್ಲೆಂ, 
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ಜಾಲ್ಕಾರ್, ಲಾಗಿಂ ಲಾಗಿಂ ಪಾವ್ತಾನಾ ಘೊಡ್ಕಾ ಗಾಡಿ ಉಳ್ಳಿ ಸುಳ್ಳಿ ಜಾವ್ನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ 
ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಕಠಿಣ್ ಜಕ್ಮಿ ಜಾಲಿ. ಲುಗ್ಬಾಂನಿ ಘಾಯ್ ಬಾಂಧ್ಲ್ಲೆ. ಹಾ ದುರಂತಾನ್ 
ಕಾಜಾರಾಚೊ ಸಂತೊಸ್ ಅರ್ಧೊ ಕುಂದ್ವಾಲೊ. ಕಾಜಾರಾಕ್ ದೀಸ್ ಆನಿ ವೇಳ್ ಘಡಿ 
ಠರಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪರ್ಮಾಣೆ ಲಗ್ನಾಂಚೆಂ ಕಾರೈಂ ಆರಂಭ್ ಜಾಲೆಂ. ಜಾಲ್ಕಾರ್ಯೀ ಮ್ಹಜ್ಯಾ 
ನೆಣ್ತ್ಯಾ ಆನಿ ಅಶೀರ್ ಗಿನ್ಶಾನಾಂತ್ ಕಾಜಾರಾ ಸಂಭ್ರಮಾಚಿ ಗದ್ದಳಾಯ್ ಮಾತ್ರ್ 
ರಾಜ್ ಕರ್ತಾಲಿ ಶಿವಾಯ್, ಬಾಪಾಯ್ಚ್ಕಾ ಜಖ್ಮೆಂಚೊ ಹುಸ್ಕೊ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಮತಿಕ್ 
ಗೆಲೊನಾ. 

ಆವಯ್, ಬಾಪಾಯ್ಚೊ ಹಾಂವ್ ದೇವ್ ಭಿರಾಂತೆನ್ ಮೋಗ್ ಕರ್ಕಾಲೊಂ 

ಖರೂಚ್ ಜಾಲ್ಕಾರ್, ರಗ್ತಾ ಮಾಸಾಚ್ಕಾ ವೊಡ್ಡೆಂಚಿ ಪಿಸಾಯ್ ನಿರಂತರ್, ಸಾವೈ 

ಭಾಸೆನ್ ಮ್ಹಜೊ ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕರ್ತಾಲಿ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವ್ಹಡಿಲಾಂಚ್ಕಾ ಮೊಗಾ ಆನಿ ಸೆವೆ 
ಖಾತಿರ್ ಕುಡಿಚ್ಛಾ ವೊಡ್ನ್ಯಾಂಚೆರ್ ಜಯ್ತ್ ವ್ಹರಿಜೆ, ತ್ಕಾಗ್ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಪ್ರಸಂಗ್ 

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ತಕ್ಲೆಂತ್ ರಿಗೊಂಕ್ ನಾತ್ಲ್ಲೆ. ಅಶೆಂ ಏಕ್ ದೀಸ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವೊಡ್ಡೆನ್ 

ಮ್ಹಜೆರ್ ಜಯ್ಕ್ ವ್ಹರ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಠೀಣ್ ಲಜೆಕ್ ಸಾಂಪ್ಹಾಯ್ದೊ. ಹೊ ತಿಬೊ 

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕೊಶಡ್ಡಾಚೆರ್ ಪಡ್ಲ್ಲೊ ಕೆದಿಂಚ್ ಮಾಜ್ವಾಲ್ಲಾ. (ಹಿ ಗಜಾಲ್ ಫುಡೆಂ 

ವಿವರಿಲ್ಕಾ) ನಿಷ್ಕುಲಾನಂದ್ ಗಾತಾ: “ಸಂಸಾರ್ ಸಾಂಡ್ತಾಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಸಂಸಾರಿ 

ವಸ್ತುಂಚಿ ಆಶಾ ಸೊಡ್ಲಿನಾ ಜಾಲ್ಕಾರ್ ಸಗ್ಳೆಂ ವೃರ್ಥ್. ತಿ ಪೊಕೊಳ್ ಭಾಸಾವ್ಲಿ.'' 

ಹರ್ಕಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಹೊ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಂಚೊ ಶ್ಲೋಕ್ ಗಾಯ್ತಾನಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಕಸ್ಸ್ 

ಜಾತಾಲೆಂ. ಚುಕೊನ್ ಪಡ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಅಶ್ಲೀಲ್ ಕಂಠಕಾಚೊ ಗುನ್ಯಾಂವ್ 

ಮ್ಹಜೆಂ ಕೊಶೆಡ್ಡ್ ಕಾಂತಯ್ತಾಲೆಂ. ಹೆಂ ಚಿಂತಾ ಚಿಂತಾನಾ ಮ್ಹಜೊ ಜೀವ್ ಲಜೇನ್ 
ಚಿರ್ಮುಟ್ತಾಲೊ. | 

ಮ್ಹಜೊ ಬಾಪ್ ಘೂಡ್ಕಾ ಗಾಡಿಯೆರ್ ಥಾವ್ನ್ ಪಡೊನ್ ಜಖಮ್ ಜಾಲ್ಲೊ 

ಜಾಲ್ಕಾರೀ, ಕಾಜಾರಾ ದೀಸ್ ಹೊ ಪ್ರಸ್ತಾಪ್ ಬೋವ್ ಚತುರಾಯೆನ್ ನಿಸ್ರಾಯ್ಲೊ. 

ಆಜೂನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಆಸಾ ತೊ ಬಸ್ಲ್ಲೊ ಮಾನ್ಶ್ಕುಳೊ ತಾಚ್ಯಾ ಸ್ನಾನಾರ್ 

ಮಂಗಳ ಮುಹೂರ್ತ ತವಳ್. ವ್ಹಡಿಲಾಂಚ್ಕೊ ರಿತಿ ರಿವಾಜಿಂಚೊ ಕಾಯ್ದೊ ತಾಣ 

ತಿರ್ಸುನ್ ಕೂಳ್ ಶಾಸ್ಟ್ರ್ ಕ್ರಮ್ ಪಾಳ್ಗೆಂ. ಮ್ಹಜ್ಕಾಯೀ ತರ್ನ್ಯಾ ಗಿನ್ಶಾನಾಕ್ ಕಾಜಾರ್ 

ಸೊಭಾಣ್ ನೆಣ್ತ್ಯಾ ಭುರ್ಲ್ಯಾಂಚೆಂ "ಮಕ್ಕಳ ಮದುವೆ' ತಶೆಂ ಖಂಚೆಂಯೀ ವಾಯ್ಟ್ 

ಮ್ಹಣೊನ್ ತವಳ್ ದಿಸೊಂಕ್ ನಾಸ್ಲ್ಲೆಂ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವ್ಹಡಿಲಾಂನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಇತ್ಲ್ಯಾ 

ಲ್ಹಾನ್ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಕಾಜಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ದೀಸ್ ತಾಂಚಿ ಠೀಕಾ ಕರುಂಕ್ 

ಪಾವ್ತಲೊಂ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ನಾ. ಕಾಜಾರಾಚ್ಕಾ ಸಂಭ್ರಮಾನ್ 

ಮ್ಹಾಕಾಯೂ ಕಾನಾಂಕ್ ವಾರೆಂ ರಿಗ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಬರಿಂ ಜಾಲ್ಲೆ. ಹ್ಮಾ ದಬಾಜಾಚ್ಛಾ 
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೪ಯೆಕ್ ಸಾಂಪ್ನೊನ್ ಹಾಂವ್ಯೀ ಆನಂದಾಂತ್ ಧಲ್ತಾಲೊಂ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ನ್ 

೦ವ್ಚಾ ಸರ್ವ್ ನಿರ್ದಾರಾಂಕ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಮನಪೂರ್ವಕ್ ಸಮರ್ಸಣ್ ಆನಿ ಅಭಿಮಾನ್ 

ಚೆ ಥಂಯ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ, ನೈಂ ಕಾನೂನಾನ್ ವ ರಾಜಾಂವಾನ್. ಬಗಾರ್ ಅಪಾರ್ 

ಕಿನ್ ಆನಿ ಅಶೆಂ ಮ್ಹಜ್ಮಾ ಕಾಜಾರಾ ಮಂಟಪಾಚೆಂ :ಪಿಂತುರ್ ಆಜೂನ್ ಮ್ಹಾಕಾ 

_ಜ್ಯಾ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಪಡ್ಡ್ಯಾರ್ ಸಜೀವ್ ದಿಸ್ತಾ. ಓ! ತಿ “ಸಪ್ತಪದಿ' ರೀತ್. (ಸಪ್ತಪದಿ 

ಬಳ್ಳಾರ್: ಹೊಕ್ತೆ ನೊವ್ರ್ಯಾನ್ ಎಕಾಮೆಕಾಕ್ ಸಮರ್ಬಣ್ ಕರ್ನ್ ದೊಗಾಂಯ್ದಿ 

ತಿವೃತಾಚಿ ಲದಿನ್ ಗಾಯಿತ್ತ್ ಭಕ್ತಿನ್ ಸಾತ್ ಭಂವಾಡೆ ಕಾಡ್ಜೆ) ಉಕೊಡಿಂ ಆನಿ 

ಸಲ್ಮಂಡಿ ಘಾಲ್ನ್ ಬಸ್ಲ್ಲಿಂ ಗಾಬ್ಭಾಂ ದೆಂವ್ಲ್ಲಿಂ ಬಾಯ್ಲಾಂ, ಜೊಕುನ್ ಆನಿ 

ಕೂನ್ ದೊಳೆ ವಾಟಾರ್ದಿಂ ತಿಂ ತದ್ನಿಂ ತದ್ನಿಂ ಧಾಕ್ಟಿಂ ಚೆಡ್ವಾಂ, ಮ್ಹಾಕಾ ಗೊಬೊರ್ 
ಸಂಡಾನಾಸ್ಲ್ಲ್ಯಾ ನೊವ್ರ್ಯಾಕ್ ಲಜೆಕ್ ಘಾಲ್ತಾಲಿಂ. ತಾಂಚ್ಕಾ ತೊಂಡಾಕ್ ಪಳವ್ನ್ 

ುಲಂವ್ಕ್ ಪರ್ಕಾಂತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾನ್ ಜಾಲೆಂನಾ. ತ್ಕಾ ಶಿವಾಯ್ ಕುವಾಳೆ ಕಾತರ್ಹೆ ಕಾಟ್ 

ಸಕೀಲ್' ತೊಂಡಾಕ್ ಬೊಡಿಯೊ, ಕಾನಾಂಕ್ ಶಿಮ್ಚ್ಯೊ ಘಾಲ್ನ್ ಲಜೆನ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ 

ಕಿಂಕ್ ವಾರ್ಕಾರ್ ಧರ್ನ್ಚ್ ತೀರ್ ದಿತಾಲೆ. 

ಹಿ ರೀತ್ ಸಂಪಯ್ತಚ್ ಕಾಜಾರಾಚೊ ಎಕ್ಕೊಟ್ ಪವಿತ್ಸ್ ಆನಿ ಶಾಸ್ಟಿತ್ ಜಾತಾ. 

ಸ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಣ್ಸರ್ ರೀತ್ ಪಾಳುಂಕ್ ಆಸಾ. (ಕಣ್ಸರ್ ರೀತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಾರ್: ರೆಸ್ಬರಾ 

ುಪ್ರಾಂತ್ ಜೊಡ್ಕಾನ್ ಎಕಾಮೆಕಾಚ್ಕಾ ತೊಂಡಾಂತ್ ಭಾಜ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಗೊಂವಾಂಚಿ ಕಣಿ 

ುಡೊಂದ್ಚಿ.) 

ಓ! ತಿ ಪ್ರಥಮ್ ಭಿರಾಂಕೂಳ್ ರಾತ್! ಲಜೆನ್ ಆನಿ ದಾಕ್ಸೆಣನ್ ಮ್ಹಜೊ 

ೇವ್ ಹರ್ದರ್ಲೊ. ದೊಗಾಂ ನೆಣ್ಮ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಜಾಣ್ತ್ವಾ ಜಾಣಾರ್ಕಾಂನಿ ಲಗ್ನಾಚ್ಕಾ 

ಎಂಧಾಂತ್ ಎಕ್ವಟಾವ್ನ್ ನಿರ್ದನ್ ಕುಡಾಂತ್ ಬಂಧ್ ಕರ್ನ್ ದವರ್ದಂ! ತಿ ಲಜ್, 

ಜೊ ಸೈಂಭಿಕ್ ಗೂಣ್; ನೈಶಿಕ್ ಸತ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಇನ್ಕಾರ್ ಕರ್ತಾಲೊ. 

ಇಯ್ದ್ಲ್ಯಾನ್ ಗುಪಿತ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ್ ಪುಣೀ ಆಸಾತ್ಗಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಅಪವಾದ್ 

ಎಪುನ್ ಚಿಡ್ಕಿ ಮಾರ್ತಾತ್ಗಾಯ್! ಬುಧಿ ಪ್ರಕಾಸಾಕ್ ಸಾರ್ಕಂ ಪಾಂವ್ಚಾ ಆದಿಂ 

ವಾಹ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಾಕಾಂ ಫ್ರಟ್ಟ್ಯಾ ಆದಿಂಚ್ ಚೊರೈಚೊ ಮ್ಹಾಲ್ ವಿನಿಯೋಗ್ ಕರ್ನ್ 

_ಜ್ಕಾ ಹಣ ಬರ್ಬಾಕ್ ಮೊಲ್ ಬಾಂಧ್ರಿತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸವಾಲ್ ವರವ್ನ್ ಹಾಂವ್ 

ುಪೂರ್ಸ್ ಪಾಡಾವ್ ಜಾಲೊಂ. 

ಮ್ಹಜಿ ಅರ್ದಾಂಗಿಣ್ ಕಸ್ತೂರ್ಬಾಯಿ ದೈವಿಕ್ ದೆಣ್ಮಾಂನಿ ಭರ್ಲ್ಲೊ ಕೊಳ್ಳೊ, 

ಜಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿತ್ ಸಾಂಗಾತಿಣ್, ನವಿ ಹೊಕಾಲ್. ಹೂ ಮ್ಹಜೊ ಚಾಪ್ಪೊ ಜಿನೊಸ್ 

ಳೆವ್ನ್ ತಿಣೆ ಆಂಗ್ ಕಾಡ್ಜೆಂನಾ. ಪ್ರಾಯೆನ್ ತಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಕುಸ್ಕುಟ್ ವ್ಹಡ್ ಆನಿ 
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ಸಂಸಾರಿ ಅನುಭವಾಂತ್ ಪರಿಪಿಕಾಯೆಕ್ ಪಾವುಲ್ಲಿ. ತಿಚಾ ಮತಿಂತ್ ಮಧುರ್ 

ಸ್ವಪ್ಲಾಂಚಿಂ ಗೋಪುರಾಂ ಆಸ್ಲ್ಲಿಂಗೀ ಕೊಣ್ ಜಾಣಾ. ದೊಗಾಂಯ್ದಾ ತೊಂಡಾಕ್ 

ಮಾತ್ರ್ ಘಟ್ ಥಾಲೆಂ ಪಡ್ಲ್ಲೆಂ. 

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭಾವ್ಲೆನ್, ತಶೆಂ ಜಾಲ್ಕಾರೀ, ಮ್ಹಾಕಾ ವೊರೆ ವಿಂಗಡ್ ಆಪವ್ನ್ 

ಮ್ಹಜ್ಮಾ ಪ್ರಥಮ್ ರಾತಿಚ್ಯಾ ನಡ್ಕ್ಕಾ ವಿಷ್ಕಾಂತ್ ಬೋವ್ ಮಹತತ್ಚಾಚಿಂ ಆನಿ 

ಚತ್ರಾಯೆಚಿಂ ದಿಲ್ಲಿಂ ತಿಂ ಸೂಚನಾ ಖರಿಂ ಜಾಲ್ಕಾರ್, ಗೊಂದೊಳಿಕ್ ಭಾಸೆನ್- 

ಸಂಸಾರಿ ಕೃತ್ಕಾಂಕ್ ಸರ್ಗಿಂಚ್ಕಾ ಅರ್ಥಾನ್, ಹೆಂ ಅಧ್ಯಯನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಾದ್ಕಾ ಸರಳ್ 

ಆನಿ ನೆಣ್ತ್ಯಾ ಗಿನ್ಕಾನಾಕ್ ವ್ಹಚುಂಕ್ ನಾ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಹೊಕ್ಲೆಕ್ ಕಾಜಾರಾಚಿ ದೊತೊರ್ನ್ 

ಕೊಣೆ ಶಿಕಯಿಲ್ಲಿ? ತೆಂ ಹಾಂವ್ ನೆಣಾ. ಹಾಂವೆ ಕೆದಾಳಾಚ್ ತಿಚೆ ಕಡೆ ವಿಚಾರುಂಕೀ 
ನಾ. ವ ಹೆ ಪುಡಂ ವಿಚಾರ್ಹ್ದೊ ಸಂಭವ್ಯೀ ನಾ. 

ಖರೆಂಚ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಕಾರ್, ಅಸಲ್ಕಾ ಸಂಗ್ಮಿಂತ್ ಚಡಿತ್ ಶಿಕ್ಷಣ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ 

ಅನಗತ್ಕ್. ಅವ್ಕಾಸ್ ಆಸ್ಲ್ಲ್ಯಾ ತೆಕಿದ್ ಸವ್ಕಾಸ್ ಸುಧಾರಣ್ ಜಾತಾ. ಪುಲಾಂಚಿಂ, 

ಫಳಾಂಚಿಂ ಭಿಂಯಾಂ ಶೆಳ್ ಆಸ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾತಿಯೆಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ಕಿರ್ದಾತಾತ್. ತಶೆಂ 

ಪ್ರಶಾಂತ್ ಆಸೊರ್ ಆಸ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಜಿವಾಂತ್ ಸ್ವಾಧಿಕ್ಪಣ್ ಉಬ್ಬಾತಾ ಆನಿ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ್ 

ಸಂಪ್ರದಾಯ್ ರುತಾ ಜಾತಾ. 

ಹಾಂವೆ ಮಾತ್ರ್ ಪಿಂಪ್ರೆರ್ಚ್ ದಾದ್ದ್ಯಾಚೊ ಸ್ನಾನ್ ಮಾನ್ ಆಪ್ಣಾವ್ನ್ ಮಿಶ್ಕೊ 

ಫ್ರಟ್ಟ್ಯಾ ಆದಿಂಚ್ ಕಾಟ್ ವರ್ಗಾಚ್ಕಾ ಕೃತ್ಕಾಚೆಂ ನಟನ್ ಕರುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. 

ಜಿವಿತಾಚ್ಯಾ ನಾಟಕಾಂತ್ ಘೂವಾಚೊ ಪಾತ್ರ್ 

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಜಾರಾಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ಚ್, ಹ್ಯಾ ಪವಿತ್ರ್ ಅಮರ್ ಎಕ್ಟೊಟಾಚ್ಕಾ' 

ಕಾಜಾರಿ ಜಿಣಿಯೆ ವಿಶಿಂ ಲೈಂಗಿಕ್ ಸಂಗ್ಮಿಂನಿ ಮತ್ ವಿಕಾಸ್ ಕರ್ನ್ ಮಿಸ್ತೆರ್ ಉಗ್ಲಾಪೊ 

ಕರ್ಹಿ ಕಡ್ಮಿಲ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾತಾಲಿ. ಮೊಲ್ ರುವಿಗೀ ತಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಉಗ್ಡಾಸಾಕ್ 

ಯೇನಾ. ಹಿ ಕಡ್ತಿಲ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಹಾತಾಕ್ ಪಡ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಫರಾ ಬೋವ್ ಉರ್ಬನ್ ಆನಿ 

ಭಕ್ತಿನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೈಬರಿ ಏಕ್ ಸಬ್ದ್ಯೀ ಸೊಡಿನಾಸ್ತಾನಾ ಪೊಂತಾನ್ ಪೊಂತ್ ವಾಚುನ್ 

ರೀತ್ ಪಾಗ್ಳಾವ್ನ್ ಕಾಡ್ನ್ ನೀತ್ ವರವ್ನ್ ಯೋಗ್ಕ್ ನಿಯಮಾಂಕ್ ಹಾಂವೆ ಪಾಳೂ 

ದಿಂವ್ಚೊ ಆಸ್ಲ್ಲೊ. ಮ್ಹಾಕಾ ರುಚಾನಾತ್ಲ್ಲೆಂ ವಾಚ್ಹ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ತಕ್ಷೆಕೀ 

ರಿಗಾನಾತ್ಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ಕೃತಕ್ ರಿತಿನ್ ವಿನಿಯೋಗ್ ಕರುಂಕ್ ಅಸಾಧ್ಕ್ ಜಾಲ್ಲೊ 

ಪ್ರಸ್ತಾಪ್ ಎಕಾ ಕಾನಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ರಿಗೊನ್ ಆನ್ಕೇಕಾ ಕಾನಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾತಾಲೊ. 

ಕಾಜಾರಿ ಜಿಣಿಯೆಂತ್ ಶೆವೊಟ್ ಪರ್ಕಾಂತ್ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ಪಣ್, ವಿಶ್ವಾಸ್, 
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ಮೆಕಾಚ್ಮಾ ಮೊಗಾಚಿ ಅಮರ್ ಧಿರಾಸಣ್, ಹಿಂ ತತ್ವಾಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ 

ಚಿಂ. ದಾದಾ ಚೊ ಕಾಯ್ತೊ, ತಾಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ತಾಚೆಂ 

ರ್ಶ್ಭರಿತ್ ಕರ್ರವ್ಕ್... ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಗಿನ್ಕಾನಾಂತ್ ಥಿರ್ ಖಂಚ್ಲೆಂ. ಎಕಾ 

ದ್ಹಾಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಾಚೆ ಥಂಯ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಕಾ ಕುಟ್ಮಾ ಥಂಯ್, ಹಂ ಚಿಂತುನ್ 

ಜಿ ತದ್ನಿ ತಕ್ಷಿ ಜಡ್ ಜಾಲಿ. ಹಾಂವೆ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ಪತಿಣೆ ಕಡೆ ಆಪುಟ್ ಸತ್ ಉಲಯ್ದೆ 

ಲ್ಯಾರ್ ಕಾಂಯ್ ಕಷ್ಟ್ ನಾಂತ್ ಕೀ ಸತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಾಂಯ್ ಅಥ್ಟೆಂ ನಹಿಂ. ಆದಿಂ 
ವ್ನ್ಯೀ ಫಟ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಮಾರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸೈಂಭಾಕ್ಚ್ ವಿರೋಧ್. 

ಪುಣ್ ಹಾಂವೆ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ಂಚ್ ವಿಶ್ವಾಸಾನ್ ರಾವ್ಲ್ಯಾರ್ ಪಾವಾನಾ. ಹೂ ಪತಿ- 

ಣ್ಣ ಜಿವಿತಾಚೊ ಮಂದಾಮೆಂತ್ ದೊಗಾಂಯ್ಕೀ ಲಾಗು ಜಾಯ್ದೆಯ್ಚ್. ನಾ 

ಲ್ಕಾರ್ ತ್ಕಾ ಭಾಸಾವ್ಲೆಕ್ ಅರ್ಥ್ಚ್ ನಾ. ಜರಿತರಿ ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪತಿಣಕ್ 

೦ಭ್ ಥಾವ್ನ್ ಅಂತ್ಕ್ ಪರ್ಕಾಂತ್ ಪಾತ್ಮೆಣೆನ್ ರಾವೊನ್ ಆನಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ಪಣಾನ್ 

ಯೆಜಾಯ್ ತರ್ ಹ್ಕೊ ಸಕ್ಕಡ್ ಪರಮ್ ಸತಾಚ್ಕೊ ಆಡ್ತಿಗೊ ಸ್ತ್ರೀಯೆಕೀ ಲಾಗು 

ಯ್ದೆಯ್ಚ್. ಎಕಾ ಸುಪುಷ್ಟ್ ಕಾಲೆತಿಚ್ಕಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚಿ ಹಿ ಸುರುಪಾಯ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ, 

ಮೂಲ್ಕ್ ದೆಣ್ಮಾಂಚಿ ನಿಧಿ. ಹ್ಮಾ ಆಕರೃಣಾಂಚ್ಕಾ ಸೊಭಾಯೆಕ್ ಶೆಗುಣಾಂಚೆಂ 

ಸಳ್ಪಣ್ ಎಕೆ ಸ್ತ್ರೀಯೆಕ್ ಮಳ್ಳೆಂ ತರ್, ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಸಾತ್ವೂ ಸರ್ಲ್ ರುತಾ 

ತಾ. ಅಸಲ್ಮಾ ಆಮೊಲಿಕ್ ವಜ್ರಾಚೆಂ ಸಂರಕ್ಷಣ್ ಜರಿತರಿ ಕೆಲೆಂನಾ ತರ್ ತೆಂ 

ಭಡುನ್ ವ್ಹತಲೆಂ. ಸ್ತ್ರೀ ಸೈಂಭಾಚೆಂ ಚಂಚಲ್ ಮನ್ ಆನಿ ತರುಣ್ಪಣ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ 

ಚಾಂಬಳ್ ದರ್ಮಾಂತ್ ವಾದಾಳಾಕ್ ಸಾಂಪಡ್ಡಲಿ ಶಿಡಾ ನಾಸ್ತಲೆಂ ತಾರುಂ. ಸಂಸಾರಿ 

ಸುಭವ್ ನಾಸ್ಲಲ್ಕಾ ಕಸ್ತೂರ್ಬಾಯೆಕ್ ಲಾಂಬ್ ದೊರಿ ಸೊಡ್ಲಿ ಜಾಲ್ಕಾರ್ ಪಾಪ್ 

ತ್ ನಾಸ್ಪಲಿ ಶೆಳಿ ವಾಘಾಚ್ಕಾ ಪಿಂಜ್ರ್ಯಾಲಾಗಿಂ ಭೊಂವ್ಲೆಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಬರಿಂ ಜಾಯ್ತ್. 

ನ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಭಾಗಿ ಎಕ್ಟೊಟಾಚ್ಕಾ ಪವಿತ್ರ್ ತೆಂಪ್ಲಾಕ್ ಕುದೊಳ್ ಪಡಾತ್! ಹೆಂ 

0 ಚಿಂತುನ್ ಮ್ಹಜಿ ತರ್ನಿ ತಕ್ಷಿ ಸಣ್ಸಣ್ಣಿ, ವಿಸ್ಟಾಸ್ ವಿಕಾರ್ಲೊ, ಜೋಪ್ ಚಡ್ಲೊ 

ನಿ ಭದ್ರತಿ ದಂಡಳ್ಳಿ. | 

ಛೆ! ಮ್ಹಜ್ಮಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ನದ್ರೆ ಭಾಯ್ರ್ ಸೊಡ್ನ್ ಆಂಬುಡ್ಡೆಂ ನಹಿಂ. 

ಿಂವ್ ಮನಿಸ್ಗೀ ಮನ್ಹಾತ್' ಬಾಯ್ದೆಚೆಂ ಸಂರಕ್ಷಣ್ ಕರುಂಕ್ ತಾಂಕಾನಾಸ್ತಲೊ 

ದ್ಲೊ ಕಸಲೊ? ಸಮಾಜ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪುರುಷ್ಪಣಾಕ್ ಮೊಲ್ ಬಾಂದ್ರೆಲಿ. 

ವಾ ಆನಿ ಮನ್ಶ್ಯಾ ಸಾಕ್ಸೆ ಖಾಲ್ ಹಾಂವೆ "ಮಂಗಳ್ ಸಾತ್ ಹಡಿ' ಕರ್ತಾನಾ ಉತಾರ್ 

ರಾಂ. “ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಿಣಿಕ್ ಸದಾಂಚ್ ಸಾಂಬಾಳ್ ವ್ಹರ್ತಲೊಂ'' ಮ್ಹಣೊನ್. 

ಶಂ ಸರಿ ಭರ್ಕಿ ಜವಾಬ್ದಾರೆಚಾ ಘಮಂಡಾಯೆನ್ ಹಾಂವೆ, ಶಾಳೆಚ್ಕಾ ಭುರ್ಲ್ಯಾನ್, 

ರಾಚೆಂ ಉತಾರ್ ಆನಿ ಭಾಸ್ ಪಾಳುಂಕ್ ಗುಪಿತ್ ನಿರ್ದಾರ್ ಘೆತ್ಲೊ. 
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ನವಿ ಹೊಕಾಲ್ ಕಸ್ತೂರ್ಬಾಯ್ಜಿಚ್ಕಾ ನಡ್ಕ್ಯಾಕ್ ಆನಿ ಗುಣಾಂಕ್ ತಾಕ್ಷೆರ್ 

ತುಕುನ್, ಕೊಲಾನ್ ಮೆಜ್ತಿತ್, ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಭಿರಾಂತಿನ್ ಅಧೀಕ್ ಚತ್ರಾಯೆನ್ ತಿ 
ಚಲೊನ್ ದುರ್ಸೊಣ್ಮಾಕ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಇಡೆಂ ದೀನಾತ್ಲ್ಲಿ. ನಮೃತೆನ್ ಸುಖ್ ದುಖ್ 
ಆದ್ಲಿ ಬದ್ಲಿ ಕರುಂಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ತವಳ್ ನಿರ್ಬಾಗಿ ಚಾಕ್ರಾಕ್ ಚಿಲ್ಲುನ್ ಉಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ 

ಬರಿಂ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಮುಟಿ ಭಿತರ್ ದವರ್ದ್ವ್ವಾ ಖಾತಿರ್ ಕ್ರೂರ್ ಆನಿ ಖರ್ಕಸ್ ಉಲವ್ಗೆ 

ಉಲಯ್ಲೊಂ. ತಿಣೆ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಡಕ್ಕ್ ತೊಂಡಾರ್ ಜಿವ್ಸಾಣ್ ಮಾರ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಜವಾಬ್ 

ದಿಲಿ. ಹಾಂವೆ ತಿಕಾ "ಸೊರ್ಕೆಲ್ಲಿ ಪಾಡಿ' ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ಆನಿ ಸೊಡ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಳ್ಗೆಚಿ 

ಲಾಂಬ್ ದೊರಿ ಬಿಗ್ದಿಲಿ. ತಿ ವಾಡ್ಕುಳ್ಳಾ, ಸುಪುಷ್ಟ್ ಕಾಲೆತಿಚಿ. ಸುಲಕಿಣ್, ಸುಭಾಗಿಣ್. 

ಹಾಂವ್ ಬಾರೀಕ್ ಹಿರಾಚಿ ಕಾಡಿ ಜಾಲ್ಕಾರ್ ಲಾಂಬ್ ದೀಗ್ ಗಾತ್ರಾಚೊ ಜೀವ್ 

ಮ್ಹಜೊ. ಚಡ್ಬ್ಪಡ್ಕಾಂಕ್ ಆನಿ ಸುಖ್ಕಾ ಧೆಂಖ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಂಯ್ ಬರ್ನಾಲ್ ನಾಸ್ಲ್ಲೊ. 

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ತಾಕಿದೆ ಶಿವಾಯ್ ತಿಣೆ ಘರ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರೊಂಕ್ ನೊಜೊ ಮ್ಹಣ್ 

ಆದೇಸ್ಯೀ ದಿಲೊ. 

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಬ್ದಾತಿಕ್ ರಾಕಾನಾಸ್ತಾನಾಂಚ್ ತಿ ಭಾಯ್ರ್ ಗೆಲಿ. ಪಾಟಿಂ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ 

ಫರಾ ಹಾಂವೆ ದೊಂಗ್ರಾ ವಯ್ಲೊ ಸೆರ್ಮಾಂವ್ ಸುರು ಕೆಲೊ. ತಿಚ್ಯಾ ಬೆಜವಾಬ್ದಾರೆಕ್ 

ವಾರ್ಕಾಕ್ ಧರ್ನ್ ಉಲವ್ನ್ ತಿಚ್ಕೊ ಖೊಡಿ ಕಾಡ್ಜ್ಯೊ. ತಿಣೆ ಸಾದ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಸುರು 

ಕೆಲೊ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಗೌರವಾಕ್ ಆನಿ ಪುರುಷ್ಪಣಾಕ್ ಮಿರ್ಸಾಂಗ್ ಚಿರ್ಡಿಲ್ಲೊ ಪರಿಣಾಮ್ 

ಆಯ್ತೊ ಜಾಲೊ. ಫುಡೆಂ ಚೊವೀಸ್ ವೊರಾಂಚೊ ಪ್ಹಾರೊ ಠರಾಯ್ಡಾಯ್ ಮ್ಹಣೂನ್ 

ಗುಪಿತ್ ನಿರ್ದಾರ್ಯೀ ಘೆತ್ಲೊ. ಮ್ಹಜಿ ಬಂಧಡ್ ಮ್ಹಳ್ಕಾರ್ ಕರಾಳ್ ಬಂದ್ಕಣಿಂಚ್ ಸೈ. 

ಕಸ್ಕೂರ್ಬಾಯ್, ತಸಲ್ಕಾ ದುರ್ಲುಣಾಂಚಿ ಚಲಿಚ್ ನಹಿಂ. ಕಾಜಾರಿ ಜಿಣಿಯೆಚ್ಕಾ 

ಸುಖಾ ಖಾತಿರ್ ಆಶಾ ಆನಿ ಸ್ವಪ್ಲಾಂ ಜಮಾಯಿತ್ತ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ಕುಂವರ್ನ್. 

ಹಾಂವ್ ಕಾಜಾರಿ ತರೀ ಆಜೂನೀ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ. ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ವ್ಹೆತಾಲೊಂ ಆನಿ 

ಕಸ್ತೂರ್ಬಾಯ್ ಸಗ್ಳೊ ವೇಳ್ ಘರಾಂತ್ಚ್ ಗಷ್ಟೊ ಕಾಡ್ತಾಲಿ. ತಿಕಾ ಶಿಕ್ಪಾಚಿ ಸನದ್ 

ನಾಸ್ಲ್ಯಾರೀ ಜ್ವ್ಞಾನಾಚಿ ಸನದ್ ದೆವಾನ್ ದಿಲ್ಲಿ. ಚಾಲ್ತ್ವಾ ಜೀವನಾಚಿ ಚುರುಕಾಯ್ ಆನಿ 

ಜಾಣ್ವಾಯೆಚೆಂ ದೆಣೆಂಯೀ ತಿಕಾ ಸರ್ರಜ್ಞಾನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ. 

ಜಾಲ್ಕಾರೀ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಾಳ್ಬೂದಿನ್ ಮಯಾಮೊಗಾಚೆಂ ಸ್ವಾಧೀಕ್ ಬಿಡಾರ್ 

ಗುಸ್ಪೊಡ್, ಗೊಂದೊಳಾಚೆಂ ಕೇಂದ್ರ್ ಜಾಲೆಂ. ತಿ ಮೊಗಾನ್ ದೋಸ್ತಿ ಕರುಂಕ್ 

ಯೆತಾನಾ ಹಾಂವೆ ಧೊಶಿ ಕೆಲ್ಕೊ. ಚಿಲ್ಲರ್ ಕಾರಣಾಂಕ್ ಪರ್ಕಾಂತೀ ದರ್ಬಾಂಧ್ 

ಕೆಲೊ. ಬಾಂಧುನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾಬರಿಂ ಸಸಾರ್ ಕರ್ನ್ ಉಲಯ್ದೊಂ. 
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ಮ್ಹಜ್ಯಾ ನಿರ್ದೋಷಿ ಕಸ್ತೂರ್ಬಾಯೆಚ್ಕಾ ನಿಸ್ಕಳ್ ಅಂತಸ್ಕರ್ನಾಚೆರ್ ಫಟ್ಕಿರ್ಕಾ 

ರೋಪಾಚೊ ಭಾಲೊ ಮಾರ್ತಾನಾ,. ತಿಚ್ಮಾನ್ ಸೊಸುಂಕ್ ತಾಂಕ್ಲೆಂ ನಾ. ಆಯ್ಕೊನ್ 

ಕಿ ಮತ್ ದೆದೆಸ್ಟಾರ್ ಜಾಲಿ. ತಿ ಲಜೆನ್ ಆನಿ ಬೆಜಾರಾಯೆನ್ ವಿರಾರ್ ಜಾವ್ನ್ 

ಾಶೆಚೆಂ ರುದಾನ್ ಕರ್ತಾಲಿ. ದಿವ್ಳಾಂತ್ಲ್ಯಾ ದೆವಾಕ್ ಆಪ್ಲೆಂ ದೂಖ್ ತಿ ಸಮರ್ಬಿತಾಲಿ. 

' ಹಾಂವ್ ನಿಷ್ಟುರ್, ಪೊಕೊಳ್ ದಾದ್ದ್ಯಾಪಣಾಚ್ಮಾ ಗೌರವಾಚೊ, ಮಿಶಿಯೊ 

ಟಾನಾತ್ಲ್ಲೊ ವಾರೆಸ್ದಾರ್. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ತಾಬೆನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾಣ್ಕಾಚೆಂ ಮೊಲ್ ಜಾಣಾ 

ೀ೦ವ್ಕ್ ಹಾಂವ್ ಅಸಕ್್ ಜಾಲೊಂ. ಜಾಯ್ ತಿತ್ಲಿ ಇಜಾ ದೀವ್ನ್ ಘರಾಂತ್ 

ಲೊವ್ಸೆ ಬಂಧ್ ಕರ್ಟ್, ಮೊನೊ ಕಸೊ ಬಸ್ಲ್ಲೊಂ. ಘರಾಂತ್ ಗಾಢ್ ಶಾಂತಿ 

ರಾಜ್ ಕರಿಲಾಗ್ಲಿ. ಆನಿ ಹಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲ್ಲಿ ಸ್ಮಶಾನ್ ಶಾಂತಿ, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಲಗ್ನಾ 

ವಿತಾಂತ್ಲಿ. 

 ಸತ್ಚ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಮಾರ್, ಬಿರ್ಕತ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಕಸ್ತೂರ್ಬಾಯ್, ಶೆಗುಣಾಂನಿ 

ರ್ಲೆಲಿ ಕಂಳ್ಳಿ. ಮ್ಹಜಿ ಪೊಟ್ಟು ತಾಕಿದ್ ಘೆವ್ನ್ ದೇವ್ಮಂದಿರಾಕ್ ವ್ಹಚಾನಾಸ್ತಾನಾ 

ಶು ರಾವ್ತಲಿ? ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸ್ವಾಧಿಕ್ ಕುಳಾರಾ ವ್ಹಚುನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಹಾಳು 

್ಲಾಸ್ಟಾನಾ ಕಶೆಂ ರಾವ್ತಲಿ? ಜರಿತರಿ ಮ್ಹಾಕಾ ತಿಚ್ಮಾ ನೊವಾಕ್, ನಿರಂಕುಶ್ 

ದ್ಹಾಧಿಕಾರಿ ಬರಿಂ ತಿಚೆಂ ಕಾಜಾರಿ ಸುಖ್ ಆನಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ್ ಇನ್ಕಾರ್ ಕರ್ದೆಂ ಹಕ್ಕ್ 

ಸಾ, ತರ್ ತ್ಕಾಚ್ ಮಾಪಾನ್, ನಿತಿನ್ ಆನಿ ರಾಜಾಂವಾನ್ ತೆಂಚ್ ಹಕ್ಕ್ ತಿಕಾಯೀ 

ಕಾಕ್ ವಾ? 

ಹಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಆತಾಂ ಸುಸ್ತಾತಾ, ಜಾಲ್ಕಾರ್ ತೆದ್ನಾಂ ಕಾಜಾರಿ ಭುರ್ಲ್ಯಾಪಣಾರ್ 

್ಲಿಜ್ಮಾ ಪುರುಷ್ಪಣಾಚೊ ಸ್ಥಾನ್ ಆನಿ ಮಾನ್ ಜೊ ತವಳ್ಳ್ಯಾ ಸಮಾಜೆನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ 

ಜ್ಲ್ಯಾಪಣಾಚ್ಛಾ ಅಸ್ಕತ್ ಮಸ್ತಕಾಚೆರ್ ದಯಾ ದಾಕ್ಲೆಣೆ ವಿನಃ ದವರ್ತಲೊ, ಮ್ಹಜ್ಯಾ 

ಒರಂಗಾಚೊ ನಾಟಕ್ ಹಾಂವೆ ಅಭಿನಯ್ ಕರುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. ತೆಂ ಕೆಲೆಂ 
ಲ್ಕಾರ್ಯೀ ಬೋವ್ಚ್ ಫಘಡ್ಬಶಿ ಥರಾನ್. 

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಉದ್ದೇಶಾಚೊ ಚೂಕ್ ಅರ್ಥ್ ಕರಿನಾಕಾತ್. ರೀತ್ ಕರಾಳ್ ಜಾಲ್ಮಾರೀ 

ದೊ ನಿತಳ್. ತರುಣ್ಪಣ್ ಸಳ್ಳಳ್ಳಾ ರಗ್ತಾ ಭಿತರ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆ ವರ್ವಿಂ ಹೆಂ ಹುನ್ 

ತ್ ಕಿತೆಂ ಪುಣೀ ಕರ್ನ್ ಪುರುಷತ್ವಾಚೊ ಸ್ಕಂಭಿಕ್ ಕಾಯ್ದೊ ಪಾಳುಂಕ್ ಪ್ರೇರಣ್ 

ಲೊ. ಹಂ ಜಾವ್ನಾಸಾ ದೈಹಿಕ್, ಮಾನಸಿಕ್ ಆನಿ ಭೌದ್ದಿಕ್ ವಾಡಾವಳಿಚೆಂ ಏಕ್ 

ತ್. ತಕ್ಲೆಂತ್ ರಿಗ್ಲ್ಲೆ ಸಬಾರ್ ಆದರ್ಕ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚೊ 

ೇವ್ ಮೊಲಾದಿಕ್ ನಗ್- ತಿಚಿ ಮಾನ್ ಮರ್ಯಾದ್ ಆನಿ ನಿಸ್ಕಳ್ಪಣಾಚೆಂ ರಕ್ಷಣ್ 
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ಕರ್ಚೊ ಕಾಯ್ದೊ ಕೃತ್ಕಾಂ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಜ್ಕಾರಿ ಕರುಂಕ್ ಆನಿ ಪುರುಷ್ಪಣಾಚೊ 

ಸೈಂಭಿಕ್ ಪಾತ್ ಖೆಳೊಂಕ್ ವೊಡ್ಡಿ ಯೆತಾಲಿ. ಜೀವನಾಂತ್ ಹಾತಿಂ ಧರ್ಲ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ 

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕಾಜಾರಿ ಜಿಣಿಯೆಚ್ಕಾ ನಂದನಾ ಖಾತಿರ್ ಸುಫಳ್ ಕರ್ದಿ ಆಶಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ 

ಸಾಂಬಾಳುನ್ ಧರ್ಲಿ. 

ಮ್ಹಜ್ಮಾ ಸೈಂಭಿಕ್ ವೊಡ್ಲೆಚ್ಮಾ ಗುಣಾನ್ ದೀಸ್ ಆನಿ ರಾತ್ ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ 

ಕಸ್ತೂರ್ಬಾಯೆಚ್ಕಾ ಚಿಂತ್ನಾಂನಿ ಕುಂದ್ವಾಲೊಂ. ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ಮುರ್ಮುರ್ಯಾಂತ್ ಲಾಸ್ತಾಲೊಂ. 

ತಿಣೆ ಮ್ಹಜೆರ್ ಭುಲ್ ಘಾಲ್ಚೆ ಬರಿ ತಿಚ್ಯಾ ಸ್ವಾಧೀಕ್ ಸುಖಾಚ್ಕಾ ಆಯಸ್ಕಾಂತಿಕ್ 

ಆವರಣಾ ಭಾಯ್ ಸರೊಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಕಷ್ಟುಲೊಂ. ಸದಾಂಚ್ ಮೊಗಾಳ್ ಆನಿ 

ಮ್ಹೊಂವಾಳ್ ಅಮೃತ್ ಸೆವ್ಲ್ಲೊ ಪರಿಣಾಮ್ ವೈಕುಂಟಿಚ್ಕಾ ಸ್ವಾದಿಕ್ಪಣಾಂತ್ 

ಮಿಸ್ಫೊನ್ ತಿಚ್ಕಾ ಗೊಪಾಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಸಾತ್ವೊ ಸರ್ಲ್ ಪಳೆಲ್ಲೊ ಆನಂದ್ ಆನಿ ತೃಪ್ತಿ 

ಭೊಗ್ಮಾಲಿ. ದೀಸ್ರಾತ್ ತೊಚ್ ಜೋಪ್. ಶಾಳಾಂತ್ ಕ್ಲಾಸಿಂತ್ ಬಸ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಡೆಯೀ 

ಕಸ್ತೂರ್ಬಾಯೆಚ್ಕಾ ಸ್ವಾಧಿಕ್ ವೊಂಟಿಯೆಚಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ವಿರಾಜ್ ಕರ್ತಾಲಿಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ 

ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಆನಿ ತನ್ಮನಾಂತ್; ಜಾಚೊ ಸುವಾಸ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಮನ್ ಭುಲಯ್ತಾ ಲೊ. 

"ದೀಸ್ ಕಿತ್ಕಾಕ್ ಸಾಂಜ್ ಜಾಯ್ನಾ?! ದಿವೊ ಕಿತ್ಕಾಕ್ ಪಾಲ್ಚಾನಾ?!' ಹ್ಮಾ 

ಚಿಂತ್ನಾಂನಿ ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜೆಯಿತ್ಹ್ಯಾಕ್ ಚಡ್ಬಡ್ತಾಲೊಂ. ಏಕ್ ಘಡಿ ತಿಚೆ ಸ್ವಾಧಿಕ್ 

ಉಭೆಂತ್ಲೊ ಮೆಕ್ಳೊ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಕಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತಾಂಡ್ವೊಡ್ ಸುರು ಜಾತಾಲಿ. 

ಮ್ಹಜೊ ಸಗ್ಳೊ ಜೀವ್, ತನ್ಮನ್ ಕಾಳಿಜ್ ತಿಚ್ಕಾ ಸ್ವರ್ಲೀಯ್ ದೆಣ್ಕಾಂನಿ ಭರ್ಲ್ಲ್ಯಾ 

ಸಾಂಗಾತಾಕ್ ಆಶೆತಾಲೊ. ದೈವಿಕ್ ದೆಣ್ಕಾಂನಿ ಭರ್ಲ್ಲಿ ಕಸ್ತೂರ್ಬಾಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ 

ಕೆದ್ನಾಂಚ್ ಸಸಾರ್ ಕರಿನಾತ್ಲ್ಲಿ. ಕೆದ್ನಾಂಚ್ ತಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಪುರ್ಬುರ್ನಾತ್ಲ್ಲಿ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ 

ರಗ್ತಾ ವೊಡ್ಡೆಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ನೀಚ್ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕಿನಾಸ್ಲ್ಲಿ. ಹ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಅಸ್ಕತ್ಕಾಯೆಚ್ಕಾ 

ವೆಳಾರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವರ್ವನಾಕ್ ತಿಣೆ ಕಾಂಠಾಳೊ ವ ತಿರಸ್ಕಾರ್ ದಾಕಯಿಲ್ಲೊ ನಾ. 

ತಿಕಾ ಘರಾ ಸೊಡ್ನ್ ಶಾಳಾಕ್ ವ್ಹೆಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಕಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಿವಾರ್ ಯೆತಾಲೆಂ. 

ಜಾಲ್ಕಾರ್ಯೀ ಹಾಂವೆ ನಿರಕ್ಷರಿ ಹ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಿಣಿಕ್ ವ್ಹರ್ನ್ ಖಂಯ್ ಬಸಂವ್ಚೆಂ? 

ಅಶೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಿಚೆವಿಣೆ ಮ್ಹಜೊ ಸಗ್ಳೊ ದೀಸ್ ನಿರಾಶೆಚೆಂ ಕೋಂಡ್ ಜಾತಲೆಂ 

ಆನಿ ಶೂನ್ಕ್ ಎಕ್ಸುರ್ಪಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಗ್ರಾಸಿತಾಲೆಂ. 

ಮ್ಹಜ್ಕೊ ಅಂತ್ಕ್ ಆನಿ ಥಳ್ ನಾಸ್ಲ್ಲ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ಆನಿ ಫೊಕಣಾಂ ರಾತ್ಭರ್ 

ಉಲವ್ನ್ ತಿಕಾ ಹಾಂವೆ ಜಾಗೆಂ ದವರ್ದೆಂ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ. ಉಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ತಿತ್ಲೆಂ 

ಪಾವಾನಾಸ್ಲ್ಲ್ಯಾ ವಖ್ತಾ ತಿವೀ ಅಪ್ರೂಬ್ ಫೊಣ್ಣ್ ಘಾಲ್ತಾಲಿ. ಕುಚುಲ್ಕೊ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ 

ಬರಿ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಹಾಸೊ ಅಂತಸ್ಕರ್ನಾಚ್ಕಾ ಗೂಂಡಾಯೆ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಸ್ತಾ ಲಿ.. ಚಡ್ ಇ 
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ಲಯ್ನಾತ್ಲ್ಲಿ ಜಾಲ್ಕಾರೀ ಮ್ಹಜ್ಕೊ ಕಾಣಿಯೊ ತಿಕಾ ಇತ್ಲೊ ರುಚ್ತಾಲ್ಕೊ ಕೀ 

ಮಧುರ್ ಸಂಗೀತ್ಚ್ ಸೈ! ಹಾಂವ್ ವಿಶಾಲ್ ಮನಾಚೊ ಖುಶಾಲ್ ಮನಿಸ್ 

ಳೆಂ ತಿಚೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ. ಸಗ್ಳಿ ರಾತ್ ದೊಳ್ಳಾಂಕ್ ಜೆಮ್ ನಾ. 

ಗಾಚ್ಮಾ ರೊಗಾನ್ ಜಿಬೆಕ್ ರೂಚ್ ನಾ. ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಆಯ್ಕಾತಾನಾ "ಹಿ ಏಕ್ 

ರ್ ಪ್ರೇಮಾಚಿ ಕಥಾ' ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಬರಿ ವಾಚ್ಚ್ಯಾಕ್ ದಿಸೊಂಕ್ ಪುರೊ. ಹಿ ಕಥಾ 

00 ಬಗಾರ್ ಚಾಲ್ಕೆಂ ನೀಜ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಜಿವಿತ್. 

ಮ್ಹಜಿ ಹೊಕಾಲ್ ಕಸ್ತೂರ್ಬಾಯ್ ಸಂಪೂರ್ಸ್ ನಿರಕ್ಬರಿ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆ ಹ್ಕಾ 

ದಿಂಚ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ. ತಿಕಾ ವಾಚುಂಕ್, ಬರಂವ್ಕ್ ಶಿಕಯ್ದೆ ಮ್ಹಣೊನ್ ಮ್ಹಾಕಾ 

ಸ್ಟ್ ಅಪೇಕ್ಷಾ ಆಸ್ಲ್ಲಿ. ತಶೆಂಚ್ ತಿಕಾಯೀ ಶಿಕ್ಹಿ ಖತ್ಕತಿ ಉರ್ಬಾ ಆಸ್ಲ್ಲಿ ಖರಿ 

ಲ್ಕಾರ್, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸ್ಕಂಭಿಕ್ ವೊಡ್ಲೆಚ್ಮಾ ಆಬ್ಭಾಯೆನ್ ತಿಚ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾಕ್ ತಿರು 

ಗಾಮ್) ಘಾಲಿ. “ದಾನಾ ವ್ಹರ್ತೆಂ ಧಾನ್ ವಿದ್ಕಾ ದಾನ್'' ಮ್ಹಳ್ಳಿ ನಿತಿಚಿ ಸಾಂಗ್ಲಿ 

ರ್ಹಾಕಾ ಕಾಂತವ್ಣಚಿ ಪಿಡಾ ಉಬ್ದಾಯ್ತಾಲಿ ಖರಿ, ಜಾಲ್ಕಾರ್ ಮ್ಹಜಿ ಬಾಳ್ಬೂದ್ 

೦ಪ್ಭ್ಯಾಚ್ಕಾ ಕಟ್ಟೆಂತ್ ಉದಾಕ್ ವ್ಹಾವಂವ್ಚಿ ಸವಯ್ ನಿರ್ಮಳ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಾಚೊ 

್ಸಿ ಕಾಡ್ತಾಲಿ. ಮ್ಹಜಿ ಆಬ್ಭಾಯ್, ಆಂಗಾಚಿ ವೋಳ್, ಸುಸ್ತಿ- ಸಗ್ರಿ ರಾತ್ 

ಲಂವ್ಲಿಂ ಫಕತ್ ಪಫೊಕಣಾಂ. ಅಶೆಂ ವೇಳ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲ್ಲೊಚ್ ಕಳ್ಳೊನಾ. 

ಜೊ ಇರಾದೊ ಸರಳ್ ಜಾಲ್ಮಾರ್, ತೊವ್ಪಿಂ ರಾಕುಂಕ್ ಕೊಲ್ಮಾಕ್ ದವರ್ತಲೊ 

ರಿಣಾಮ್ ಜಾಲೊ. 

ಆನ್ಕೇಕ್ ಗಜಾಲ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಬರಂವ್ಚಿ ವಾಜ್ಚಿ. ಸಬಾರ್ ದೈವಿಕ್ ಗಿತಾಂಚ್ಕಾ 

್ಲ್ಲಕಾಂನಿ ಹಾಂವೆ ವಾಚ್ಹಾಂ ಕೀ. “ಎಕಾ ವ್ಯಕ್ತಿಚೊ ಧೈಯ್ ಆಪುಟ್ ನಿತಳ್ 

ಾಲ್ಕಾರ್, ಬರೊ ದೇವ್ ಕೆದಿಂಚ್ ಸತ್ ಆನಿ ನೀತ್ ಬುಡೊಂಕ್ ದೀನಾ” 

ಸ್ಹಣೊನ್. ಬಾಳ್. ಕಾಜಾರಾಚ್ಯಾ ಕರಾಳ್ ಪದ್ಧತಿ ಬರಾಬರ್ ಆನ್ಕೇಕ್ ರಿವಾಜ್ 

ೂಢಿರ್ ಆಸ್ಲ್ಲಿ ಕೀ, ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಚೆಡ್ಜಾನ್ ಸಮಾ ಅರ್ದಂ ವರಸ್ ಆಪ್ಲ್ವಾ 

ಳಾರಾ ವ್ಹಚುನ್ ರಾಂವ್ಚೆಂ. ಆರಂಭಾಚ್ಕಾ ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ಮ್ಹಣ್ಚೇ ತೆರಾ ಥಾವ್ನ್ 

ಟ್ರಾ ವರ್ಸಾಂಚಿ ಪ್ರಾಯ್ ಪರ್ಕಾಂತ್ ಅರ್ಧಿ ಕಾಜಾರಿ ಜಿಣಿ ದಂಢವ್ಗೆಚಿ ಆನಿ 

ೂಗಾಚೊ ತ್ಕಾಗ್ ಕರ್ನ್ ಕಠಿಣ್ ಎಕ್ಸುರ್ಪಣಾಂತ್ ಎಕಾಮೆಕಾಚ್ಕಾ ಅತ್ರೆಗಾನ್ 

ಪ್ಲಾಂತ್ಚ್ ಕೆಳಿಂ ಖಾಯ್ದೆ ಆಸ್ಲ್ಲಿ. 

ಹಂ ಸವಾಲ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಾಪಿಯಾಕ್ ಕಠೀಣ್ ಧೊಸ್ತಾಲೆಂ. ವಾಯ್ದ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಜೊ 

ಗಾಂವ್ ಕಾಯ್ದ್ಯಾನ್ ಹಾಜರ್ ಜಾತಾಲೊ. ಆಮ್ಚಿ ತಾಂಡ್ವೋಡ್ ಜಾಣಾ ಸಗ್ಳೊ 

20ವ್, ನೆಣಾ ಮಾಂಯ್ ಮಾಂವ್!'' ಮ್ಹಳ್ಳೆಬರಿ ಸುಣ್ಕಾ ಶಿಮ್ಚಿ ನಳ್ಳೆಂತ್ 
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ಘಾಲ್ಕಾರ್ ನೀಟ್ ಜಾತಾಗಿ? ತಸಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಕರಾಳ್ ಸಮಾಜಿಚ್ಕಾ ಸೆಜಾರಾ ರಾವ್ಹ್ವಾ 

ಶಿವಾಯ್ ಗೂಣ್ ಕಳ್ಹೂನಾ ವಾಚ್ಚ್ರಾಕ್. 

ದೆವಾನ್ ಕರ್ಬೆಂ ಸಗ್ಗೆಂ ಬರ್ಕಾಕ್ಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳೈಬರಿ - ಹಿ ಪರಸ್ಪರ್ ಅತ್ರೆಗಾಚಿ 

ದಂಢವ್ಲಿ ಆನಿ ಲೈಂಗಿಕ್ ಜಿಂಜ್ಜಾರ್ ಶೆವ್ಟಿಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಬರ್ಕಾಕ್ಚ್ ಪಡ್ಲೊ. ಆಟ್ರಾ 

ವರ್ಸಾಂಚ್ಕಾ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಹಾಂವ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಾಕ್ ಗೆಲೊಂ. ಲಾಂಬ್ ಆವ್ಲೆಚ್ಛಾ 

ವೆಗ್ಳಾಚಾರಾನ್ ದೈಹಿಕ್ ಆನಿ ಮಾನಸಿಕ್ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಸುಧಾರ್ಲಿ. ಎಕಾಮೆಕಾಚಿಂ ದೆಣಿಂ 

ವಳ್ಕಲ್ಮಾಂವ್ ಆನಿ ಅಭಿಮಾನ್ ಚಡೊನ್ ಆಯ್ಲೊ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ 

ಯೆತಚ್ ಜಾಲ್ಕಾರೀ ಸ ಮಹಿನ್ಕಾಂಚೊ ವೆಗ್ಳಾಚಾರ್ ಕಡ್ಡಾಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ. 

ಕ್ರಮೇಣ್ ತೆನ್ಶಾ ಆಫ್ರಿಕಾಕ್ ಕಾಯಾಮ್ ಗೆಲ್ಯಾ ನಂತರ್ ಆಮಿ ಸದಾಂಚ್ ಎಕಾಮೆಕಾಚ್ಕಾ 
ಉಭೆಂತ್ ಆನಿ ಗೊಪಾಂತ್ ಜಿಯೆಲ್ಕಾಂವ್. 

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಹೃಸ್ಕೂಲಾಚೆ ದೀಸ್ 

ಎದೊಳ್ಚ್ ಹಾಂವೆ ಸಾಂಗ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಪರ್ಮಾಣೆ ಪ್ರೌಢ್ಶಾಳಾಂತ್ ಹಾಂವ್ 

ಶಿಕ್ತಾನಾಂಚ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವ್ಹಡಿಲಾಂನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಾಜಾರ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ಆಮಿ ಎಕಾ ಆವಯ್ದೆ 

ತೇಗ್ ಪೂತ್. ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಲಗ್ನ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಮ್ಹಜೊ ಮಾಲ್ಬಡೂ ಭಾವ್ 

ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಗಾಂತ್ ಶಿಕ್ತಾಲೊ. ಮ್ಹಜೊ ಮದ್ದೊ ಭಾವ್ ಆನಿ ಹಾಂವ್ ಕೇವಲ್ 

ಎಕಾಚ್ ವರ್ಸಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ಫುಡೆಂ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಲಗ್ನಾ ನಿಮ್ಮಿಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಜೀವನ್ 

ಪರಿವರ್ಕನಾನ್ ಶಿಕ್ಬಾಚಿ ದೆಸ್ಟಾಟ್ ಜಾಲಿ. ವ್ಹಡಿಲಾಂ ಸಮೊರ್ ವ್ಹಕ್ಷೆ ಸಂಗಿಂ 

ಆಡ್ವಾರ್ಲಲೊ ಸಂಪರ್ಕ್ ಆಪ್ರೊ-ಲಿಪ್ತೊ ಕಾಳೊಕಾಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ರುತಾ ಜಾವ್ನ್ ಮೊಗಾಚಿ 

ಪಿಡಾ ಪೊಟ್ಕಾಣೆಚ್ಯಾ ಭಾರ್ಕೂಣೆನ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಶಿಕೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ, ಆಖ್ಶಾ ಎಕಾ 

ವರ್ಸಾಚೆಂ ಶಿಕಾಪ್ ಪಿಡ್ಡ್ಯಾರ್ ಜಾಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ನಾಪಾಸ್ಪಣಾಚ್ಕಾ ನಾಲಿಸಾಯೆಚೊ 

ಧಖೊ ತಾಕಾ ಲಾಗ್ಲೊ. ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಮಾ ಭಾವಾಚೆಂ ಆಮೊಲಿಕ್ ಶಿಕಾಪ್ ನಿರಾಸ್ಪಣಾಚ್ಮಾ 

ಪಾತಾಳಾಕ್ ಶೆವ್ಟಾಲೆಂ. ತಾಣೆ ಶಾಳಾ ಶಿಕ್ಬಣಾಕ್ ತಿಲಾಂಜಲಿ ದಿಲಿ. 

ಸರ್ವೆಸ್ಟೊರ್ ದೇವ್ಚ್ ಜಾಣಾ ಅಸಲ್ಕಾ ಕುರ್ಡ್ವಾ ಕರಾಳ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಪದ್ಧತೆನ್ 

ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಯುವಜಣಾಂಚೆಂ ಶಿಕಾಪ್ ಗ್ರಾಸಿಲಾಂಗಿ ಮ್ಹಣೊನ್. 

ಹಾಂವ್ ಉತ್ತೀರ್ದ್ ಜಾಲೊಂನಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ನಿರಾಸ್ಸ್ಪಣ್ ಪಾಂಗ್ರುನ್ ಬಸ್ಲೊಂ 

ನಾ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಶಿಕ್ಸಾಚಿ ಅಭಿರೂಚ್ ವಾಡಿ. ಧೃಡ್ ಮನಾನ್ ಹಾಂವೆ ಶಿಕಾಪ್ 

ಮುಂದರ್ಸಿಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ವಿಷ್ಕಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಸೈಂಭಾನ್ಚ್ ಉರ್ಬೆಸ್ಟ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊಂ. ಹೂ 

ಮ್ಹಜೊ ಗೂಣ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಮ್ಹಜೆ ಮೆಸ್ತ್ರಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಮಾನ್ತಾಲೆ. ಸರ್ವ್ ವ್ಯವಹಾರಾಂತ್ 
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ಕಾ ಸೊಡ್ದೊಡ್ ದಾಕಯ್ತಾಲೆ. ವರ್ಸಾಂಚ್ಕಾ ಆಖೇರಿಕ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಫಲಿತಾಂಶ್ 

ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಟ್ಟಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವ್ಹಡಿಲಾಂಕ್ ಧಾಡ್ನ್ ದಿತಾನಾ ಮೆಸ್ತ್ರಿಂನಿ ಬರಯಿಲ್ಲಿ 

ಜಿ ಶಿಫಾರಸ್ ವಾಚುನ್ ಮ್ಹಜಿ ಮಾಂಯ್-ಬಾಪ್ ಮ್ಹಜೆ ಥಂಯ್ ಅಭಿಮಾನ್ 

ವ್ರಾಲಿಂ. ಫಡ್ಬಶಿ ಫಲಿತಾಂಶ್ ಎದೊಳೀ ಮ್ಹಾಕಾ ಕೆದಾಳಾಚ್ ಮೆಳ್ಲ್ಲೆಂ ನಾ. ಚಡ್ 

ಕ್, ದುಸ್ರೆ ಕ್ಲಾಸಿಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಇನಾಮ್ ಪರ್ಮಾಂತ್ ಮೆಳ್ಳಾಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ 

೦ಚ್ಚ್ಯಾ ಕ್ಲಾಸಿಂತ್ ಚ್ಯಾರ್ ರುಪಿಯಾಂಚೆಂ ಆನಿ ಸೊಮ್ಕಾ ಕ್ಲಾಸಿಂತ್ ಧಾ ರುಪಿಯಾಂಚೆಂ 
ರ್ಥಿವೇತನ್ ಪರ್ಮಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಫಾವೊ ಜಾಲಾಂ. 

ಹ್ಮಾ ಜಯ್ತಾಂತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಶಿಕ್ಟಾಚೊ ಪಾತ್ರ್ ಚಡಿತ್ ಆನಿ ಹುಶಾರ್ಲಾಯೆಚೊ 

ಷ್ಟ್ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ದುಭಾವ್ ನಾತ್ಲೊ. ಹ್ಯೊ ಸಾರೃಜನಿಕ್ ಪ್ರಶಸ್ತ್ಯೊ 

ಥಿಯಾವಾಡ್' ಸಂಸ್ಥಾನಾಚ್ಕಾ ಸೂರತ್ ವಾರ್ದಾಚ್ಕಾ ಅತೀ ಹುಶ್ಶಾರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ 

ಣ್ ಅಮಾನತ್ ದವರ್ಲ್ಲೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ತ್ಕಾ ಶಾಳಾಂತ್ ಶಿಕ್ತಾಲೆ. 

ಮ್ಹಜ್ಮಾಚ್ ಖುದ್ದ್ ಉಗ್ದಾಸಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಹಾಂವ್ ಶಿಕ್ಬಾಂತ್ ಅತ್ಯಂತ್ಕ್ ಪ್ರವೀಣ್ 

ರ್ಲಾಚೊ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಹಿಂ. ಜಾಲ್ಕಾರ್ಯೀ ಹಾತಿಂ ಧರ್ಲ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ಪೊಂತಾಕ್ 

ನವವ್ನ್ ಸುಫಳ್ ಕದ್ದಿ ಸವಯ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಲಕ್ಷಣ್. ಮ್ಹಜ್ಮಾ ಎಕೀನ್ 

ಮಾಚ್ಕಾ ಘಾಮಾಚೊ ಪ್ರತಿಫಳ್ ಜಾವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪ್ರಶಸ್ತೆಕ್ ನೇಮಕ್ ಕರ್ತಾಲೆ. 

ಇ೦ವ್ಕ್ ಪುರೊ, ಪುಣ್ ಮ್ಹಜಿ ಅಸ್ಮತ್ಕಾಯ್ ಹಾಂವ್ಚ್ ಜಾಣಾ ಆಸ್ಲ್ಲೊಂ. ಅಶೆಂ 

ಎಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಪ್ರಶಸ್ತ್ಯೊ ಮೆಳ್ತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಖೂಬ್ ವಿಜ್ಮಿತ್ ಜಾತಾಲೆಂ. 

ಶಿಕ್ಪಾ ಥಂಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಕ್ತೆ ವ್ನರ್ತಿ ಭಕ್ತ್ ಆಸ್ಲ್ಲಿ. ಮ್ಹಜೆಯಿತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಸೊನ್ 

ಸ್ಸುರ್ರೊಣಾಚ್ಮಾ ವಾತಾವರಣಾಂತ್ ಮಗ್ನ್ ಜಾವ್ನ್ ಶಿಕ್ತಾನಾ, ಕೊಣೆಂಯ್ ಮೆತೆರ್ 

ಎವ್ನ್ ತುಕ್ಲಾಯ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಕಾರ್, ಮ್ಹಜ್ಮಾ ದೊಳ್ಳಾಂನಿ ದುಃಖಾಂಚಿ ರುರ್ ವ್ಹಾಳ್ತಾಲಿ. 

ಮಜ ಠೀಕಾ ಕರ್ನ್ ಖೊಡಿ ಕಾಡ್ಲೊ ಜಾಲ್ಮಾರ್ ಹಾಂವ್ ಗಳ್ನಳ್ಳಾಂ ರಡ್ಡಾಲೊಂ. 

ಏಕ್ ದೀಸ್ ಮೆಸ್ತ್ರಿನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ನಿಷ್ಟುರ್ ಮಾರ್ ಮಾರ್ಲೊ. ಹೂ ಮಾರ್ 

ಿಜ್ಮಾ ಕೂಡಿಕ್ ದುಖ್ಲೊನಾ. ಬಗಾರ್ ಕಾಳ್ದಾಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ಮ್ಹಜ್ಮಾ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಾಕ್ 

ನಲ್ಲಾ ಅವ್ಮಾನಾನ್ ಹಾಂವೆ ಬೋವ್ ನಿರಾಧಾರಿ ರುದಾನ್ ಕೆಲೆಂ, ಆನಿ ಥೊಡೆ 

ಸ್ ದುಃಖಾಂಚ್ಕಾ ಕೊಂಡಾಂತ್ ಜೆಂಜರ್ಲೊಂ. ಹಂ ಘಡ್ಲ್ಲೆಂ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ವ ದುಸ್ರ್ಯಾ 

ಸಿಂತ್ ಜಾಲ್ಕಾರ್, ಹೆಂ ಘಡಿತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಉಗ್ದಾಸಾಂತ್ ಆಜೂನ್ ಥಿರ್ 

ರ್ದಾಂ. 

ಸಾತ್ವ್ಯಾ ಕ್ಲಾಸಿಂತ್ ಆನ್ಕೇಕ್ ಘಡಿತ್ ಘಡ್ಲೆಂ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮುಖೆಲ್ ಮೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ 

ಸ್, ರೀತ್, ರೆಗ್ರ್ ಮ್ಹಳ್ಳಾರ್ ಜೀವ್ಚ್ ಸೈ. ತಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಶ್ರೀಮಾನ್ 0) 
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"“ದೊರಾಬ್ದಿ ಎದುಲ್ಲಿ ಗಿಮಿ'' ತಾಚ್ಕಾ ಘಮಂಡಾಯೆಕ್ ಸರ್ವ್ ಚಲೆ ತಾಕಾ ಕಾಂಪ್ಕಾಲೆ, 

ತಾಣೆ ಖೆಳ್ ಕವ್ಯಾತ್ (01) ,ಬೊಳ್ಕಾರ್ (ಕಡ್ಡಾಯ್) ಕೆಲ್ಲೊ. ತಾಚ್ಕಾ ಶಿವಾಯ್ 

ವಯ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಗಾಚ್ಕಾಂಕ್ (ಕ್ಲಾಸಿ) ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಖೆಳ್ ನಿಶ್ಚಯ್ಸಿಲ್ಲೊ. 

ಮ್ಹಾಕಾ ಖೆಳ್, ಕವ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಕಾರ್ ವೊರೊಡ್ ಯೆತಾಲೊ. ವ್ಕಾಯಾಮ್, 

ಚೆಂಡು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಖೆಳಾಂತ್ ಪಾತ್ರ್ ಘೆತ್ಲ್ಲೊ ಮ್ಹಾಕಾ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಉಗ್ಡಾಸ್ ನಾ. 

ಮ್ಹಜಿ ಲಜ್, ದಾಕ್ಬೆಣ್, ನಪ್ರಯೋಗ್ ಆನಿ ಸದಾಂಚ್ ವೊರೆವಿಂಗಡ್ ಮೆಕ್ಳ್ಯು 

ಎಕ್ಸುರ್ಪೊಣಾಂತ್ಚ್ ವೇಳ್ ಪಾಶಾರ್ ಕರ್ದೊ ಮ್ಹಜೊ ಗೂಣ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲ್ಲೊ. 

ಹಾಕಾ ಕಾರಣ್ ಕಿತಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಆತಾಂ ಕಳ್ತಾ. ತವಳ್ ಮ್ಹಜೆ ಥೈಂ ಏಕ್ 

ಮೂಢ್ ಸಮ್ಹಣಿ ಆಸ್ಲ್ಲಿ ಕೀ, ಖೆಳ್ ಕವ್ಯಾತಾಕ್ ಆನಿ ಶಿಕ್ಬಾಕ್ ಕಾಂಯ್ ಸಂಬಂಧ್ 

ನಾ, ಆನಿ ಹರ್ ವಿಷಯಾಂ ಬರಿಂ ಕಸ್ರಾತ್ ಕೆಲ್ಕಾರ್ ಜ್ಞಾನ್ ಸಂಪಾದನ್ ಜಾಯ್ನಾ 

ಮ್ಹಣ್. ಜಾಲ್ಕಾರ್ ಆಜ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸುಸ್ತಾತಾ ಆನಿ ಸಜೀವ್ ದಿಸ್ತಾ ಕೀ, ಕುಡಿಚಿ 

ಭಲಾಯ್ಕಿ ಮಾನಸಿಕ್ ಭಲಾಯ್ಕೆ ತಿತ್ಲಿಚ್ ಅಮೊಲಿಕ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ. 

ಖೆಳ್ ಕವ್ಕಾತಾಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕಾಡ್ತಾನಾ ಜಿವಾಂತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ, ಸುಣ್ಕ್ಮಾಕ್ 

ನ್ಹಾಣಂವ್ಕ್ ವ್ಹರ್ತಾನಾ ಜಾಂವ್ಚೆ ತೆ. ಆಟೆವಿಟೆ ರೂಪಿತ್ ಜಾಲ್ಕಾರೀ, ಸದಾಂಚ್ 

ಚಲೊನ್ ಆಂಗಾಚೊ ಘಾಮ್ ಕಾಡ್ಜ್ಯಾರ್ ಜಿವಾಕ್ ಬರೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ವಾದ್ ಹಾಂವೆ 

ಖಂಯ್ಗಿ ವಾಚ್ಲ್ಲೊ ಉಗ್ದಾಸ್ ಆಸಾ. ಹಿ ಏಕ್ ಸವಯ್ ಮ್ಹಜೆ ಥಂಯ್ ಶೆವಟ್ 

ಪರ್ಕಾಂತ್ ಉರ್ಲಿ. 

ಆನ್ಕೇಕ್ ಕಾರಣ್:- ಮ್ಹಜೊ ಬಾಪ್ ತೆದ್ನಾಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಉತರ್ ಪ್ರಾಯೆಚ್ಯಾ: 

ಭರಾನ್ ಹಾಂತುಳ್ಲಾರ್ಚ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ. ಭಕ್ತಿನ್ ಆನಿ ಉರ್ಬೆನ್ ಹಾಂವೆ ತಾಚಿ ಚಾಕ್ರಿ 

ಕಠ್ಹಿ ಆನಿ ಶಾಳಾ ಥಾವ್ನ್ ಸುಟ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಫರಾ ಹಾಂವೆ ಘರಾಚ್ಕಾ ದಿಶಾಕ್ ಸುರಾಂಟೆ: 

ಮಾರ್ಹಿ ಆಸ್ಲ್ಲಿ. ಅಸ್ವಸ್ಲ್ ಜಾವ್ನ್ ಮಾಂದ್ರೆರ್ ಆಸ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಬಾಪಾಚ್ಕಾ ಸೆವೆಚೊ 

ಫಳಾದಿಕ್ ವಾವ್ ಹಾತಿಂ ಧರುನ್, ತಾಚ್ಕಾ ಸಂಕಷ್ಟಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸಹಭಾಗಿತ್ವಾಂತ್ ತಾಚೊ 

ಮೋಗ್ ಕರ್ನ್ ತೃಪ್ತೆಚೊ ಮೋಕ್ಸ್ ಜೊಡ್ಮಾಲೊಂ. 

ಭಿತರ್ ಕಾಂಪೆರ್ಕಾ ಕಾಳ್ಜಾಚಿಂ ಉಡ್ಕಾಣಾಂ ಭಾಯ್ರ್ ದಾಕಯ್ನಾಸ್ತಾಂ ಮುಖೇಲ್ 

ಮೆಸ್ತ್ರಿ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಗಿಮಿಚ್ಮಾ ದಫ್ತರಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಸೊಡ್ದೊಡ್ ಮಾಗುಂಕ್ ಗೆಲೊಂ. 

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ನಮೃತಾಯೆಚ್ಛ್ಮಾ ಜಿನೊಸಾಕ್ ತಾಣೆ ವಂದನಾಚೊ ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲೊ ಆನಿ 

ಪ್ರಡ್ಚ್ಯಾಚ್ಕಾ ಪೊಂತಾನ್ ಕಪಾಲಾಚೊ ಘಾಮ್ ಪುಸ್ಲೊ. ಬೋವ್ ಲೆನ್ನುವಾಯೆಚ್ಕಾ 

ಸಬ್ದಾಂನಿ ಹಾಂವೆ ವಿವರಿಲೆಂ ಕೀ, ಘರಾ ವ್ಹಚುನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಿಡೆಸ್ತ್ ಬಾಪಾಯ್ದಿ ಚಾಕ್ರಿ 

ಕರ್ನ್ ಪರಮೋಧರ್ಮ್ ಪಾಳುಂಕ್ ಆಸಾ. ಅಶೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಖೆಳ್ ಕವಾಯ್ತಾಂತ್ಲಿ 
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ರ್ಹಾಕಾ ದಯಾ ಕರ್ನ್ ಸುಡ್ಮಾ ದೀಜೆ, ಮ್ಹಣೊನ್ ವಿನಂತಿ ಮಾಗ್ಲಿ. ತೊ ಗೊಂದೊಳ್ಳೂ 

ನಿ ಶೋಧ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾನಾ ಫಟ್ಟ್ ಕರ್ನ್ ಇನ್ಕಾರ್ಬುನ್ ಸೊಡ್ಲೆಂ. ಹಾಂವ್ ಶೆರ್ಮಲೊಂ 

ನಿ ಖಾಲ್ಕಿಮಾನ್ ಘಾಲ್ನ್ ಪಾಟಿಂಚ್ ಆಯ್ತೊಂ. 

ತ್ಕಾ ಎಕಾ ಸನ್ಹಾರಾ ಸಾಂಜೆಚ್ಯಾ ಚ್ಕಾರ್ ವೊರಾರ್ ಸರ್ವಾಂನಿ ಖೆಳ್ ಕವಾಯತಾಕ್ 

ಜಿರ್ ಜಾಯ್ದೆ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಬೊಳ್ಕಾರ್ (ಕಡ್ಡಾಯ್) ಖಂಚವ್ನ್ ಆದೇಸ್ ದಿಲ್ಲೊ. 

ಾಂವೆ ಕಸಲಿಚ್ ಅಡ್ಡಿ ಕೆಲಿನಾ. ವ ಮುದ್ದಯ್ ಮಾಂಡುಂಕ್ ನಾ ಕೀ ತಸಲೆಂ 

'ವಿಧೇಯ್ಬಣ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸೈಂಭಾಕ್ಚ್ ವಿರೋಧ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ. 

ತ್ಕಾ ತೆಂಪಾರ್ ಗಡಿಯಾಳಾಂ ಬೋವ್ ವಿರಳ್. ಆಮಿ ಆಮ್ಚಿಚ್ ಸಾವ್ಳಿ ಮೆಟಾಂನಿ 

ಜೂನ್ ವೇಳ್-ವೊರಾಂ ಸಾಂಗ್ದಿಂ ಆಸ್ಲ್ಲಿಂ. ಪುಣ್ ಮ್ಹಜ್ಮಾ ದುರಾದೃಷ್ಟಾನ್ ತ್ಕಾ 

ೀಸ್ ಸುರ್ಕೊ ಕುಪಾಂತ್ ಲಿಪ್ಲ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ. ಪ್ರಥ್ವೆರ್ ಮಸ್ಕ್ ಪ್ರಸಾರ್ಲ್ಲೆಂ 

;ಾಲ್ಕಾರೀ ಬೋವ್ ಸೂಕ್ಮ್ ರಿತಿನ್ ವೊರಾಂಚೊ ಅಂದಾಜೊ ಕರ್ನ್ ಹಾಂವ್ ತಾಕಿದೆ 

ರಾಲ್ ಕಾಯ್ತೊ ಪಾಳುಂಕ್ ಶಾಳಾಕ್ ಗೆಲೊಂ. ಮಯ್ದಾನ್ ಸಂಪೂರ್ಲ್ ರಿತಂ 

3ಸ್ಲ್ಲೆಂ.. ಕೇವಲ್ ಪಾಡಾರಿ ಪೆಟೆ ಮಾತ್ ಹೆಣೆ ತೆಣೆ ಪಾಶಾಯೊ ಮಾರ್ರಾಲೆ. 

ಮೇಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸುಸ್ತಾಲೆಂ ಕೀ, ಹೆರ್ ವಿದ್ಕಾರ್ದಿ ಆಪಾಪ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾ ವಾಯ್ಕ್ಯಾ 

ರ್ಮಾನಣೆ ಕಾಯ್ದೊ ಪಾಳುನ್ ಪಾಟಿಂ ಗೆಲ್ಮಾತ್ ಮ್ಹಣೊನ್. 

ಮ್ಲ್ಹಜ್ಮಾ ಪರಮೋಶಾಕ್ ಖರೆಮಸ್ತಿಚೊ ಅಸೊ ಏಕ್ ತಿಬೊ ಪಡ್ಲೊ. ಆನಿ 

)ೀಮಾನ್ ಗಿಮಿನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಏಕ್ ವ ದೋನ್ ಆಣೆ ಜುಲ್ಮಾನ್ ಕೆಲೆ. 

ಮ್ಹಜೆರ್ ದಂಡ್ ಥಾಪ್ಲ್ಲೆಂ ತೀರ್ಬ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದುಖ್ಲೆಂನಾ. ಪುಣ್ ನಿತಿಕರ್ರಾನ್ 

ತ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಇನ್ಕಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಠಿಣ್ ದುಖ್ಲೆಂ. 

ತುಜಿ ವಾಡ್ಲ್ಲಿ ಪಿಡಾ, ಪಡ್ಲ್ಲಿ ಸವಯ್ ಕಣ್ಣೊಜ್ಪಣ್ ಛಾರ್ಕಾರ್ಚ್ ನಿಶೆತಾ” 

್ನ್ಹಳ್ಳಿಂ ಕಠೋರ್ ಆಉತ್ರಾಂಚಿ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ನಿರಂತರ್ ಧೊಸ್ತಾಲಿ. 

ಮ್ಹಾಕಾ ಶಿಕಯಿಲ್ಲೆಂ ಸತ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ದೈವಿಕ್ ಉಜ್ವಾಡ್, “ಸತ್' ಉಜ್ಯಾಂತ್ 

ಸಸ್ಮಾನಾ, ಉದ್ಕಾಂತ್ ಬುಡಾನಾ; ಸತ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಜಿವಿತಾಚಿ ಥಿರಾಸಣ್, ಸತ್ 

ವ್ನಾಸಾ ಭಾವಾರ್ತ್ ಆನಿ ಭರೃಸೊ, ಸತ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಅಪುಟ್, ಸತ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ 

ಾಸಣ್ ಆನಿ ಸತ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಸರ್ವಜ್ಞ್. 

ಜೆದ್ನಾ ಹ್ಮಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಸತ್-ದೇವ್ನೀತ್ ಬುಡ್ತಾ ತೆದ್ನಾಂ ಫಟ್-ಕಪಟ್ಪಣ್ 

ಡ್ತಾಲೆಂ. ಅಸಲ್ಯಾ ಅಪುಟ್ ಚಿಂತ್ನಾಂನಿ ಮಗ್ನ್ ಜಾವ್ನ್ ಮೇರ್ ನಾತ್ಲ್ಲ್ಯಾ 

ಜಾರಾಯೆನ್ ಹಾಂವ್ ಪಾಟಿಂ ಆಯ್ದೊಂ. ಜಾಲ್ಕಾರೀ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭರ್ವಸೊ 

ಲ್ವಾಲೊನಾ. 
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ಹ್ಮಾ ನಿದರ್ರನಾನ್ ಹಾಂವ್ ಏಕ್ ಬೋವ್ ಮಹತ್ವಾಚೆಂ ಲಿಸಾಂವ್ ಶಿಕ್ಲೊಂ ಕೀ, 

ಸತಾಚ್ಮಾ ಮನ್ಮ್ಯಾನ್ ಅಸತಾಚ್ಕಾ : ದೊರಗ್ ದೊಂಗ್ರಾಳ್ ಪ್ರದೇಶಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಯ್ಡ್ 

ಕರ್ತಾನಾ, ನಿತಿಚಿ ಬೆತ್ಕಾಟಿ ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಚತ್ರಾಯೆಚಿ ದೆಳಿ (ಹಾತೆರ್) ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ 

ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಖಾತಿರ್ ವ್ಹರ್ಹಿ ಅವಶ್ಶ್. ನಾ ತರ್ ಸತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಶಳಿಯೆಕ್ ಅಪಾರ್ಥ್ 

ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಸ್ಟೆಲ್ ಗ್ರಾಸಿತೆಲೆಂ. ದೆಕುನ್ ಸತಾಕ್ ರುಜ್ಜಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ರಾಕಣ್ಬೊಡ್ಡೊ 

ಸದಾಂಚ್ ಅವಶ್ಶ್. ಸತಾಚಿ ರುಜ್ವಾತ್ ನಾಸ್ಲ್ಲ್ಯಾ ವಾಸ್ತವಿಕ್ ಜೀವನಾಂತ್ ಆಕಾರ್ 

ಆನಿ ಪರಿಮಾಣ್ ಬದ್ದಾತಾ. ಅಶೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಸತಾ ಖಾತಿರ್ ಅನಾವಶೆಂ ಕಷ್ಟ್ 

ಸೊಸಿಜೆ ಆನಿ ನಿಂದಾ ಭೊಗಿಜೆ ಪಡ್ತಾ. ದೆಕುನ್ ಸತಾಚ್ಕಾ ವಾಕ್ಕೂಲಾಕ್ ರುಜ್ಜಾತ್ 

ಮ್ಹಳ್ಳೊ ತೆಂಕೊ ಅತೀ ಅವಶ್ಶ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. | 

ಅಸಲ್ಕಾ ಕಿತಾಪತೆಂತ್ ಹಾಂವೆ ಶಿರ್ಕೊಂಚೆಂ ಹೆಂಚ್ ನಿಮಾಣೆ ಪಾವ್ಟಿಂ. ಮ್ಹಜೊ 

ಜುಲ್ಮಾನ್ ಶೆವ್ಟಿಂ ಮಾಫಿ ಜಾಲೊ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಾಪಾನ್ ಘರ್ಹಿ ತುರ್ತ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ 

ಉಕಲ್ನ್ ಧರ್ನ್ ಧಾಂಬುನ್ ದಾಖ್ಲೊ ದಿಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಮ್ಹಾಕಾ ವ್ಯಾಯಾಮಾಂತ್ಹಿ ಸುಟ್ಕಾ 

ಮೆಳ್ಳಿ. ಜಾಲ್ಕಾರ್, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮತಿ ಆನಿ ಕುಡಿಚ್ಕಾ ಬರ್ಕಾ ಭಲಾಯ್ಕೆಕ್ ಅತೀ ಅವಶ್ಶ್ 

ಆನಿ ಸರ್ವತೋಮುಖ್ ಚಟುವಟಿಕಾಂನಿ ಪಾತ್ರ್ ಘಂವ್ಚೊ ಸುಸಂದರ್ಸ್ ಮ್ಹಜಾಚ್ 

ಪಿಸಾಂಟ್ ಬೂದಿನ್ ಆನಿ ನೆಣಾರೃಣಾನ್ ಹಾಂವೆ ಹೊಗ್ಗಾವ್ನ್ ಘೆತ್ಲೊ. ತೆಂ ಚಿಂತುನ್ 

ಮ್ಹಜೆಂ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ಕಠಿಣ್ ದುಬೈಂ ಜಾತಾಲೆಂ. ತೆದ್ನಾಂ ವೇಳ್ ಉತ್ರೊನ್ ಜಾಲ್ಲೊ. 

ಅಶೆಂ ಘಡ್ತೇ ಆಸ್ತಾಂ ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆನ್ಕೇಕ್ ಸವಾಯ್- ಬುಧ್ವಂತ್ಸಣಾಚೆಂ 

ಲೇಖ್ ಫಾರಿಕ್ ಕರ್ತಾಲೊಂ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ರಾಜಾಂತ್ ನಿತಳ್ ಸೊಭಿತ್ ಹಾತ್ ಬರ್ಬಾಕ್ 

ಪ್ರಶಂಸಾ ನಾತ್ಲ್ಲಿ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಂಕುಚಿತ್ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪರ್ಮಾಣೆ ಬರ್ಬಾಕ್ ಆನಿ ಶಿಕ್ಪಾಕ್ 

ಸಂಬಂಧ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ಮತಿಂತ್ ರಿಗೊನ್ ಬಸ್ಲ್ಲ್ವಾನ್, ಮ್ಹಜೆಂ ಹಾತ್ 

ಬರಾಪ್ ಕಾವ್ಫ್ಯಾಚ್ಕಾ ಪಾಂಯಾಂಚೊ ವರ್ಸ್ ಆನಿ ಆಕಾರ್ ದಿತಾಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ 

ಅಲ್ಪ್ಯಾ ಬುಧಿನ್ ಹಾಂವ್ ಸಂಪೂರ್ಡ್ ಹರ್ವಾಲೊಂ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ತರುಣ್ ಪ್ರಾಯೆರ್ 

ಕಠಿಣ್ ಚುರ್ದುರ್ದೊಂ. ಹೆರಾಂಚೆಂ ಸೊಭಿತ್ ಹಾತ್ಬರಾಪ್ ಪಳೆವ್ನ್ ತಸಲ್ಮಾ ದಣ್ಕಾಂಕ್ 

ಆಶೆಲೊಂ ಆನಿ ಆಂವ್ಡೆಲೊಂ. 

"ಹಾತ್ ಬರಾಪ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಾಚೊ ಆರ್ಸೊ, ಜಾಚೇರ್ ಕಳೊನ್ ಯೆತಾ 

ತೆಂ ಬರಾಪ್ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾಚೊ ಮನೋಭಾವ್ ಆನಿ ಧರ್ದಣ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಎಕ್ಲೊ 

ಮನೋಶಾಸ್ತ್ರ ಸಾಂಗ್ತಾಲೊ. 

ಕಶೇಂಯ್ ಜಾಂವ್- ಮೋಡಿ ಹಾತ್ ಬರಾಪ್ ಮಾತ್ರ್ ಅಪೂರ್ಲ್ ಶಿಕ್ಪಾಚೊ 

ಘುರ್. ಹೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ವ್ಯಕ್ತ್ ಜಾತಾನಾ ವೇಳ್ ಉತ್ರೊನ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ 
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ುರ್ಲಾಪಣಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಪರಮೋಶಾಚೆಂ ಆಯ್ ಶೆವೊಟ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ತಿದ್ದುನ್, 

ಸಾಜ್ಚಾಂವ್ಕ್ ಹಾಂವ್ ಸಕ್ಲೊಂನಾ. 

ದೆಕುನ್ ಹರ್. ಮನಿಸ್ ಹಂ ಲಿಸಾಂವ್ ಘೆಂವ್ಚಿ ಮ್ಹಜೆ ಥಾವ್ನ್ ಕೀ ಶೀದಾ, 

ರಳ್, ನಿತಳ್, ಸಂಪೆಂ, ಸುಟಾವೆಂ, ಸೊಭಿತ್ ಹಾತ್ ಬರಾಪ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಶಿಕ್ಪಾಚೊ 

ಮಖ್ಯ ಅಂಶ್. ಆನಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಾಚೊ ಆರ್ಸೊ ಮ್ಹಣೊನ್ ಆನಿ ದೋನ್ ಸಂಗ್ಮಿ ಮ್ಹಾಕಾ 

ಾಳಾಂತ್ ಘಡ್ಲ್ಲೊ ತ್ಕೊ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಕಾಣ್ಸುಂಚ್ಕೊ ವಾಜ್ದಿ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ತಾಂ. 

ತಿಸ್ತೈ ಕ್ಲಾಸಿಂತ್ ಹಾಂವ್ ಪಕತ್ತ್ 6 ಮಹಿನೆ ಮಾತ್ರ್ ಆಸ್ಲ್ಹೊಂ. ಮ್ಹಜಿ 

ಿಶಾರ್ಲಾಯ್ ಪಳವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಚೊವ್ಕ್ಮ್ಯಾ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಭಡ್ತಿ ದಿಲಿ. ಉಪ್ರಾಂತ್ 

ುಬಾಳೆಚಿ ರಜಾ ಪಡ್ಡಿ. 

ಚವೈೆಂತ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಸ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಚೊ ಬೊಳ್ಕರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಂವ್ 

ಕಾಚ್ ಫರಾ ಶಿಕ್ಬಾಚ್ಮಾ ಗುಂಡಿಯೆಂತ್ಚ್ ಪಡ್ಡೊಂ. 

ಹರೈಕ್ ವಿಷಯ್ ಪ್ರತ್ಶೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಗಣಿತ್ ಶಾಸ್ತ್, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಂತ್ ಈ 
೦ ಶಿಕಯಿಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಗೊಂದೊಳಾಚೊ ಮಿಸ್ತೆರ್ ಕಸೊ ಜಾತಾಲೊ. ಮೆಸ್ತ್ರಿ ಬರೇಂ 

ರ್ನ್ ಶಿಕಯ್ದಾಲೊ ಜಾಲ್ಮಾರಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಅರ್ಥ್ಚ್ ಜಾಯ್ದಾತ್ಲ್ಲೊ. ತವಳ್ ತವಳ್ 

ಸ್ಹಾಕಾ ತಿಸ್ರ್ಯಾ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಪಾಟಿಂ ವ್ಹಚುಂಕ್ ಬಳಾಚಿ ತಾಳಿ ಯೆತಾಲಿ. ಹಿ ನಾಲಿಸಾಯ್ 

ಹಿಂಚ್ ಮ್ಹಾಕಾ, ಬಗಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಮಿನ್ ರಾವುಲ್ಲ್ಯಾ ಮಸ್ತ್ವಿಚ್ಕಾ ಶೈಕ್ಸಣಿಕ್ 

ಸಾಣ್ಚ್ವಾಯೆಚೆರ್ ಆಯ್ಬಾಚೊ ತಿಬೊ ಪಡಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಭಿರಾಂತಿನ್ ಹಾ ಗೊಂದೊಳಾಚಾ 

ಕ್ಪಾಚ್ಕಾ ಅಥ್ವಾ ಖುರ್ಸಾಕ್ ಹಾಂವೆ ಖಾಂದ್ ದೀವ್ನ್ ಚೊವೈೈ ಕ್ಲಾಸಿಂತ್ಚ್ ತಂಬು 

ಾರ್ಲೊ. 
೧೨ 

ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಜ್ಮಾ ಶಿಕ್ಪಾಚ್ಮಾ ಬಾಳ್ವಣಚಿ ಆಶಾ ಖಂಡ್ಲ್ಲಿ. ಅಕ್ಬರ್ ಗಣಿತ್ 

ಸ್ಟ್ ಆನಿ ರೇಖಾಗಣಿತ್ ಶಾಸ್ಟ್ರ್ ಬೋವ್ ಅಗಣಿತ್ ಗೊಂದೊಳ್ ಜಾವ್ನ್ ಮ್ಹಜ್ಕಾ 

ನ್ಮಾನಾಕ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ರಿಗೊಂಕ್ ಆಯ್ಕಾನಾಸ್ಲ್ಹ್ಲೊ. ಏಕ್ ದೀಸ್ ಯೂಕ್ಲಿಡಾಚಿ 

ರಾವೊ ಅಡ್ತಿಗ್ ಸಿದ್ದಾಂತ್ ಸೊಡಂವ್ಕ್ ಪರಿಶ್ರಮ್ ಕರ್ತಾಲೊಂ, ಅಚಾನಕ್ ಹರ್ 
ರಿಮಾಣ್ ತುಲನ್ ಕರ್ನ್ ಪಳೆತಾನಾ ವಿಷಯಾಂಚೊ ಮಿಸ್ತೆರ್ ಉಗ್ದಾಪೊ ಜಾಲೊ. 

ವಾಲಾಚೆಂ ಸವಾಲ್ ಸಂಪೆಂ ಸರಳ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ಆನಿ ಹಾಚೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ರೇಖಾ 

ಣಿತ್ ಶಾಸ್ತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ವಿಷೇಶ್ ಅಭಿರುಚಿಚೊ ವಿಷಯ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಹೊ. 

ಸಂಸ್ಕೃತ್ ಭಾಸ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಶಿಕ್ಪ್ಬಾಚೊ ಆನ್ಕೇಕ್ ಗಡಿಫಾತೊರ್. ಹೊವೀ ವಿಷಯ್ 

೦ವೆ ಚೊವ್ಕ್ಯಾ ಕ್ಲಾಸಿಂತ್ ಅರಂಭ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ಸವ್ಕಾ ಕ್ಲಾಸಿಂತ್ ಪಡ್ತಾನಾ ಹಾಂವ್ 
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ಸಂಪೂರ್ಸ್ ಕುಂದ್ವಾಲೊಂ. ತಾಚೆ ವಯ್ರ್ ಮೆಸ್ತ್ರಿ ಕಸಲಿಚ್ ಸೊಡ್ದೊಡ್ ಕರುಂಕ್ 

ಕಬೂಲ್ ನಾತ್ಲ್ಲೊ. ಅಶೆಂ ಆಸ್ತಾನಾ ತಾಕಾ ಆನಿ ಸೆಜಾರ್ಹ್ಯಾ ಪರ್ಸಿಯನ್ ಭಾಸೆಚ್ಕಾ 

ಮೆಸ್ತಿಕ್ ಕಠಿಣ್ ಜಟಾಪಾಟ್ ಜಾಲಿ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ. ಪರ್ಸಿಯನ್ ಭಾಸೆಚೊ ಮೆಸ್ತ್ರಿ 

ಅಗಾಧ್ ಶಾಂತ್ ಸಮಾಧಾನಿ. ತ್ಕಾ ದೆಕುನ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಗ್ಳೆ ತಾಚ್ಕಾ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ 

ವ್ಹಚುನ್ ಭರ್ತಿ ಜಾತಾಲೆ. ಹೆಂ ಮ್ಹಾಕಾಯೀ ಸಹಜ್ ಮ್ಹಣೂನ್ ದಿಸ್ಲಂ; ಆನಿ 

ಹಾಂವೆಂಯೀ ಹಿ ದೇಖ್ ಫೆತ್ತಿ. ರಿತಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಪಳವ್ನ್ ಸಂಸ್ಕೃತ್ ಮೆಸ್ತ್ರಿ ಶಿರಿಂ ಚುಕ್ಲೊ. 

ಜಿವಿತಾಚಿ ವಾಟ್ ಚುಕ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಬರಿಂ ಕಠಿಣ್ ಅಸಮಧಾನ್ ಪ್ರದರೃನ್ ಕರಿತ್ತ್, 

ಪಯ್ಲೆಂ ಮ್ಹಜೆ ಸರ್ಕಿನ್ ಆಯ್ದೊ. ಮ್ಹಾಕಾ ವೊರೆವಿಂಗಡ್ ವ್ಹರ್ನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ: “ತುಂ 

ಎಕಾ ಬನಿಯಾಚೊ ಪೂತ್. ವೈಷ್ಣವಾ ಧರ್ಮಾಚೊ ಮಜ್ಬೂತ್ ಸಾಂದೊ. ತುಜೊ 

ಬಾಪ್ ಎಕೀನ್ ಮನಿಸ್. ಆಜ್ ತುಂವೆ ತುಜ್ಕಾ ಪವಿತ್ರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಾಚಿ ಭಾಸ್ ಕಶಿ ವಿಕ್ರಿತ್ 
ಕೆಲಿಯ್? ತುಂವೆ ದೆವಾಚಿ ಭಾಸ್ ಇನ್ಕಾರ್ ಕರ್ದೆಂ ತೆಂ ದೆವಾಕ್ ಇನ್ಕಾರ್ ಕರ್ಚೆಂ 

ಏಕ್ಚ್! ಜರಿತರಿ ಶಿಕೊಂಕ್ ಕಷ್ಟ್ ಮಾರ್ತಾತ್ ತರ್ ತೆಂ ಸವಾಲ್ ಮ್ಹಜೆರ್ ಸೂಡ್. 

ತುಮ್ಚಾ ಕಷ್ಟಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ತೆಂಕೊ ದಿತಾಂ. ಆತಾಂ ಚಲಾ, ಯೆಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ 

ಕ್ಲಾಸಿಕ್” ಮ್ಹಣೊನ್ ತಾಟ್ಲೆಲ್ಲೊ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಸಂಸ್ಕೃತ್ ಮೆಸ್ತ್ರಿ ಪರಾತ್ತಿಲಾಗ್ಲೊ. 
ಆ 

ಎಕಾ ಗುರುಚೆಂ ಹೆಂ ಅಗಾಧ್ ಖಾಲ್ಮೆಂಪಣ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ "ಕಸ್ಸ್' 

ಜಾಲೆಂ ಆನಿ ಆಮಿ ತಾಚೊ ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕೆಲೊ. 

ಹಾಂವ್ ಆಜ್ ಯಣಿ ಜಾವ್ನಾಸಾಂ ಮ್ಹಜೊ ಗುರು ಶ್ರೀಮಾನ್ ಕೃಷ್ಣಾ ಶಂಕರ್ 

ಪಾಂಡ್ಕಾಕ್. ಆಯಿನ್ನ್ ವೆಳಾರ್ ಮ್ಹಜಿ ತಿದ್ದೊಣಿ ಕರ್ನ್ ಬರ್ಕಾ ವಾಟೆಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತಾಣೆ 

: ಹಾಡ್ಲ್ಲ್ಯಾಕ್. ಸಂಸ್ಕೃತ್ ಭಾಸೆಚಿ ವಳಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ನಾಸ್ಲ್ಲಿ ಜಾಲ್ಕಾರ್, ಹಾಂವ್ 

ಆಜ್ ಆಂದ್ಳೊ, ನೆಣಾರಿ ಜಾವ್ನ್ ಉರ್ತೊಂ ಆನಿ ಪವಿತ್ರ್ ಬರ್ಬಾಂಚಿ ಪರಿಚಯ್ 

ಕರುಂಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾನ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾತೆಂನಾ. 

ಆತಾಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳ್ತಾ ಕೀ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾ ಸರಣಿಂತ್ ಹಿಂದಿ, ಸಂಸ್ಕೃತ್, 

ಪರ್ಸಿಯನ್, ಆರೆಬಿಕ್ ಆನಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಸಾಂಕ್, ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಸ್ಥಳೀಕ್ ಭಾಸೊ 

ಶಿಕೊಂಕ್ ಸೌಕರ್ಕ್ ಆಸೊಂಕ್ ಜಾಯ್. ಹಿ ವ್ಹಡ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿ ಜಾಲಿ ಮ್ಹಣೊನ್ ಆಂಗ್ 

ಕಾಡ್ಜಿ ಗರ್ಡ್ ನಾ. ಏಕ್ ಸಾರ್ಕಿ ಭಾಸ್ ಶಿಕ್ಲ್ಯಾರ್ ತ್ಕಾಚ್ ಕುಟ್ಮಾಚಿ ಆನ್ಯೇಕ್ ಭಾಸ್ 

ಶಿಕೊಂಕ್ ತಾಂತುಂಚ್ ಸುಲಭಾಯೆಚೊ ಹಿಸೊ ಮೆಳ್ತಾ. 

ಉದಾ: ಹಿಂದಿ, ಗುಚ್ರಾಧಿ, ಸಂಸ್ಕೃತ್ ಹ್ಕೊ ತಿನೀ ಭಾಸೊ ಎಕಾಚ್ ಕಾಸ್ತಾಚ್ಕೊ. 

ತಶೆಂಚ್ ಪರ್ಸಿಯನ್ ಆನಿ ಆರೆಬಿಕ್. ಜಾಲ್ಕಾರ್, ಪರ್ಸಿಯನ್ ಆರ್ಕಾ ಕುಳಾಚಿ 

ಬಾಸ್ ಆನಿ ಆರೆಬಿಕ್ ಸಮಿತಿಕ್ ಭಾಸಾಂಚ್ಕಾ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಸೆರ್ವಾತಾ. ಹ್ಕೂ ದೊನೀ 
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ಸೊ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಸಂಸ್ಕೃತೆಚ್ಕೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಎಕಾಮೆಕಾಕ್ ಮಸ್ತ್ ತಾಳ್ ಪಡ್ತಾತ್. 

ರ್ದು ಭಾಸೆಚೆಂ ವ್ಯಾಕರಣ್ ಹಿಂದಿಂತ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಕಾರ್, ಶಬ್ದ್ ಭಂಡಾರ್ ಪರ್ಸಿಯನ್ 

ನಿ ಆರೆಬಿಕ್ ಭಾಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಉದೆಲಾಂ. ದೆಕುನ್ ಉರ್ದು ಶಿಕ್ಲ್ಲೊ ಆರೆಬಿಕ್, 

ರ್ಸಿಯನ್ ಭಾಸೊ ಜಾಣಾ ಜಾತಾ. ಗುಜ್ರಾಥಿ, ಹಿಂದಿ, ಬೆಂಗಾಲಿ ಆನಿ ಮರಾಠಿ 

ಕ್ಲ್ಲೊ ಸಂಸ್ಕೃತ್ ಭಾಸ್ ಜಾಣಾ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾ. 

ನಿರಂತ್ 

ಹೈಸ್ಕೂಲಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಶಿಕ್ಲಾನಾ ಜಶೆಂ ಶಿಕಾಪ್ ಗೊಂದೊಳಾಚೆಂ ಜಾವ್ನ್ 

ಯ್ಲೆಂ, ತಶೆಂ ಜಿವಿತಾಚೆ ಅವ್ಕಕ್ಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಚಡೊನ್ಂಚ್ ಆಯ್ಲೆ. ಭೌತಿಕ್, 

ುನೋ-ಶಾರೀರಿಕ್ ಪರಿವರ್ರನಾಚಿ ಖುಣಾ ಆಪ್ಕಿಚ್ ಕುಡಿಚೆರ್ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾಲಿ. 

ತಿಕ್ ರಾಸಾಯನಿಕ್ ಕ್ರಿಯೆನ್ ಕುಡಿಚಿ ಕೃಷಿ ಕೆಲಿ - ಮ್ಹಣ್ಣೀ ಖಾಡ್ ಮಿಶಿ ಪುಟ್ಟಿ. 

ಳೂ ಮೊಟೊ ಜಾಲೊ. ಜಿವಾಂತ್ ಸಕತ್, ತ್ರಾಣಾಂಚೊ ಆಸೊರ್ ಆಶಾವಾದ್ 

ುಬ್ಹಾಲೊ. 

ಬಾಳ್ಪಣಾ ಥಾವ್ನ್ ಎಕ್ಸುರ್ಪೊಣಾಚ್ಮಾ ಮೆಕ್ಕಾ ಮನೋರಾಜಾಂತ್ ಮಾತ್ರ್ 

ುಖಾಚೊ ಸಾಗೊರ್ ಅತ್ರೆಗ್ಹ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬೊಳ್ಳಾ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಾಂತ್ ಆತಾಂ ಅಚಾನಕ್, 

ಷ್ಟಾಗತಿಚ್ಛಾ ಬೊಂಟೆಕ್ ವ್ಹೆಚಿ ಗುಪಿತ್ ವೊಡ್ಡಿ ಖುಶಕ್ ತಾನೆಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ. 

ಲಜೆನ್ ದಾಕ್ಸೆಣೆನ್ ಮ್ಹಜ್ಮಾ ವಾಸ್ತವಿಕ್ ಜೀವನಾಕ್ ಗ್ರಹಣ್ ಲಾಗ್ಲ್ಲೆಂ 

ಇಲ್ಮಾರೀ, ಕರ್ಬಾಲ್ಹ್ಯಾ ಕಲ್ಪಣಾಂಚೆ ದೋಗ್ ಆಡ್ಬಸರೇ ಈಷ್ಟ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮೆಳ್ಲ್ಲೆ.. 

ಕ್ಲ್ಯಾಚಿ ದೊಸ್ಮಿ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಬಾಳ್ತಾರ್ ಆಯಿಲ್ಲಾ. ತಾಚಿ ಇಷ್ಟಾಗತ್ ಶೆಳ್ಮಡಿ ಕರುಂಕ್ 

ಾತ್ಲ್ಲಿ ತರ್ ಹಾಂವೆ ಆನ್ಮೇಕ್ಷ್ಯಾಚೆಂ ಆಪ್ ಮಿತ್ರತ್ಟ್ ಕೆಲೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ತಾಣೆ 

ಜಿ ಆಶಾ ಖಂಡ್ಲಿ. 

ಹಿ ಆಡೇಕ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಗಣ್ಣ್-ದೊಸ್ತಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದೆಸ್ವಾಟೆಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲಿ. ಹ್ಕಾ 

ಾಡ್ ಇಷ್ಟಾಗತನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಿಣಿಯೆಚೊ ಆನಿ ಜಿವಿತಾಚೊ ಭಂಗಸ್ಟೊಳ್ ಕೆಲೊ. 

ಚ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಿಣಿಯೆಚೆಂ ಕಠೀಣ್ ದುರಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆ ಲೆಖ್ಲ್ಲೆಂ. 

ಹೂ ಅಶ್ಲೀಲ್ ಸಾಂಗಾತಿ ಪ್ರಥಮ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವ್ಹಡ್ ಭಾವಾಚೊ ಮಾಜಿ ಆಪ್ಕ್ 

ುತ್ರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲ್ಲೊ. ತಾಚೆ ಥಂಯ್ ವಾಂಕೂಡ್ ವಾಟೆಚ್ಶಾ ಜಿವಿತಾಕ್ ಉದಾಕ್ 

ನಿ ಈಟ್ ಘಾಲುನ್ ಪೋಸ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಚೊ ಫಲಿತಾಂಶ್ ಜಾವ್ನ್ ತ್ಕಾ ಅನಿಷ್ಟ್ 

ಭಾವಾಕ್ ಪಿಸೂಳೆಂ ಸಾಂಪಡ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಬರಿ ಶಿರ್ಕಾಲ್ಲೆ ತೆ ದೊಗೀ ಎಕಾಚ್ ವರ್ಗಾಂತ್ 

ಕ್ತಾಲೆ. ಆಬ್ಲೆಸ್, ಆಬ್ಭಾಯ್ ಆನಿ ಜೆರಾಲ್ ಅಸ್ಕತ್ಕಾಯ್ ತಾಂಚ್ಕಾ ವೃವಹಾರಾಂತ್ 
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ನಿಶತಾಲಿ. ಜಾಲ್ಕಾರೀ, ವ್ಹಡ್ ಭಾವಾಚೊ ಈಷ್ಟ್ ಯಮದೂತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಕ್ಚ್ 

ನಾ, ಅಶೆಂ ಹಾಂವೆ ಲೆಖ್ಲ್ಲೆಂ. 

ಮ್ಹಜ್ಮಾ ಆವಯ್ನ್, ಮಾಲೃಡ್ಕಾ ಬಾವಾನ್ ತಶೆಂಚ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ 

ಕಸ್ಕೂರ್ಬಾಯೆನ್ಯೀ ಮ್ಹಾಕಾ ಚತ್ರಾಯ್ ಸಾಂಗೊನ್ ತಾಚ್ಕಾ ಖೊಟೆಪಣಾಂಚ್ಕಾ 

ಕೊಡ್ಕ್ಯಾಕ್ ಬೋಟ್ ಜೊಕುನ್ ಜಾಗಯ್ಲೊ. ತರೀ, ಮ್ಹಾಕಾ ಲಾಗ್ಲ್ಲಿ ಸನಿ ಮ್ಹಣ್ 

ತವಳ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳ್ಳೆಂನಾ. ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಜ್ಮಾ ಆವಯ್-ಭಾವ್, ಪತಿಣೆಚ್ಛಾ ಹಿತ್ 

ಉಪದೇಸಾಂಚೆಂ ಗಣ್ಣಂ ಕೆಲೆಂನಾ. 

ಮ್ಹಜಿ ಆವಯ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ನಿತಳ್ ಕಾಳ್ದಾನ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಆಪುಟ್ ನೆಣಾರ್ರಣ್ 

ವಳ್ಕೊನ್ ಜೀವನಾಂತ್ಲಿಂ ವಾದಾಳಾಂ ಥಂಡ್ ಜಾಂವ್ಚಾ ಖಾತಿರ್ ನೀತಿ ಶಾಸ್ತ್ರಾಂತ್ಲೆಂ 

ಭರ್ವಶ್ಕಾಚೆಂ ವಿಧಾನ್ ಕರಿಲಾಗ್ಲಿ. ಕಸ್ತೂರಿಚೊ ಬೊಂಚೊ ಸಂಕಷ್ಟಾಂನಿ ಸುಸ್ಮಡಿತ್ 

ಜಾಲ್ಲೊ. ತಾಚಿ ಸಾಂಗ್ಲಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಾಂತೊವ್ಲಚಿ ಪಿಡಾ ಜಾಲ್ಲಿ. ಜಾಲ್ಕಾರ್ಯೀ 

ಬಾಯ್ದೆಚ್ಕಾ ಸಾಂಗ್ಲೆಕ್ ಪೂರಾ ಗಮನ್ ದಿಲ್ಕಾರ್ “ಬಾಯ್ಲಾಂಡೊ'' ಮ್ಹಣೊನ್ 
ಬಾಯ್ಲೊ ಚ್ ದಾದ್ಹ್ಯಾಂಕ್ ಅಕ್ಕಾನಾಚೊ ಬಿಲ್ಲೊ ಲಾಯ್ತಾಲಿಂ. ಹ್ಯಾ ಭಿರಾಂತೆನ್ 

ಹಾಂವೆ ಪುರ್ಕೆಂಯೀ ತಿಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಕ್ ಕಾನ್ ದಿಂವ್ಚೆ ಸೊಡ್ದೆ. ಜಾಲ್ಕಾರ್, ಖಾಸ್ಕೆನ್ ಹಂ 

ಚಿಂತೂನ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಗುಪಿತ್ ಖಾತಾಲೆಂ. 

ನಿತಿಚ್ಕಾ ತಾಕ್ಷೆರ್ ತನ್ಕೆಕ್ ಉಬೊ ರಾವುಲ್ಲ್ಯಾ ಹೆವ್ಕಿನ್ ಜಿವಿತಾಚಿ ವಾಟ್ 

ಚುಕ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಬರಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಿವಾ ಭಿತರ್ ಕಸಲಿಂಗೀ ಅವ್ಕಕ್ಕ್ ಅನಿಷ್ಟ್ ಭೊಗ್ಲಾಂ 

ಮ್ಹಾಕಾ ದೊಸ್ತಾಲಿಂ. ಕಪಾಲ್, ಕಾನ್ಸುಲಾಂ ಸರ್ಸರಿತ್ ತಾಪ್ಲ್ಲಿಂ. ಕಂಟಕ್ ಹುಂಬ್ರಾರ್ 

ಉಭೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಬರಿ ದಿಸ್ಹ್ಯಾರೀ, ಅಶ್ಲೀಲ್ ಮಿತ್ರಾ ಕಡೆ ಇಷ್ಟುಗತಿಚಿಂ ಪಾಂಪಾಳಿಂ 

ಹಾಂವೆ ಮೊಡ್ಲಿ ಓತ ತಾಚ್ಯಾ ಪೊಕೊಳ್ ಶೆಗುಣಾಂಚಿ ಛಾಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವಿಭಾಡ್ಗೆಲ್ಮಾ 

ಚಂಚಲ್ ಜಿವಿತಾಕ್ ಸುಶೆಗಾಚಿ ಸಾವೊಟ್ ಜಾಂವ್ಕ್ 

ಕುಡಿನ್ ತೊ ದಾಟೊಮೊಟೊ ಜಾಲ್ಕಾರೀ ತಕ್ಷೇನ್ ನಹಿಂ. HR ಅಸಂತುಷ್ಟ್ 

ಆವಯ್ಕ್ ಧೈರ್ ದಿಲೆಂ. ಸಬಾರ್ ಸಂಗ್ಕಿಂನಿ ತಾಚಿ ತಿದ್ದೊಣಿ ಕರ್ನ್ ತಾಚೆಂ ಚಾಲ್ಲೆಂ 

ಜೀವನ್ ಸುಧ್ರಾಂವ್ಸ್ ತಾಕಾ ಸ್ವನಿಯಂತ್ರಣಾಚಿ ಶಿಕೊವ್ನ್ ಶಿಕಯ್ಲಿ ತರ್ ತಾಚಿಂ 

ಮಾನವ್ ದೆಣ್ಕಾಂಚಿಂ ಥಿಕಾಂ ರಿಳ್ಮಿಳ್ತಲಿಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವಾರೆಸ್ದಾರಾಂಚಿ 

ಜಾಣ್ವಾಯ್, ಜ್ಞಾನ್ ಆನಿ ಅಧ್ಯಯನ್ ವೃದ್ಧಿ ಕೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ತರ್ನ್ಯಾ ತಕ್ಷೆನ್ 

ಲೆಕ್ತೆಂ. 

ಮ್ಹಜೆ ಸುಂದರಿನ್ ಆಪ್ಲೆ ಮೊತ್ಕಾಳೆ ದಾಂತ್ ದಾಕಯ್ಲೆ- ಬಹುಶಃ ಮ್ಹಜ್ಯಾ 

ಬಿರ್ಮತಿನ್. ಮಾತ್ಕಾಕ್ ಮಾಳ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಳ್ಕಾಂಚೊ ಸುವಾಸ್ ಮ್ಹಜಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಮಂದ್ 
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್ರಾಲಿಂ ಆನಿ ನಿರಂತರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತಾಚೆ ಥೈಂ ವೊಡ್ತಾಲಿಂ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ 

ುಭಿಕ್ ವೊಡ್ಡೆಚೆ ವೆವೆಗ್ಳೆ ನಿರ್ದಾರ್ ರೂಪ್ ಘೌತಾಲೆ. 

"ಉಜ್ಯಾಕಡೆ ಖೆಳ್ಜೆಂ ಸಮಾ ನಹಿಂ” ಮ್ಹಣಾಲಿ ಕಸ್ತೂರಿಬಾಯಿ ನಿಧಾನಾಯೆಚ್ಕಾ 

ಇಕ್ರ್ಮಾ ಸಬ್ದಾಂನಿ ಆನಿ ಮುಂದರುನ್ “ವಯ್ದಾನ್ ಪಿಡೆಸ್ತಾಕ್ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ದಿತಾನಾ 

ಪ್ಲಾಕ್ ತಾಚೊ ವೊಸೊ ಲಾಗಾನಾಶೆಂ ಚತ್ರಾಯ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್'' ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ, 

?೦ವೆ ಬಸವಬರಿ ತಕ್ಲಿ ಹಾಲವ್ನ್ ತಿಚ್ಕಾ ವಾದಾಕ್ ಶೆಳ್ಮಡಿ ಸಮ್ಮತಿ ದಿಲಿ. 

ಪುಣ್ ಜಿವಿತಾಚ್ಕಾ ಹರೈಕ್ ಹಂತಾರ್ ಮಿತ್ರತ್ಟಾಂತ್, ಬಂಧುತ್ವಾಂತ್ ಪರಸ್ಪರ್ 

ಭಿಮಾನಾಚೊ ಗೌರವ್ ಆನಿ ಸ್ಥಾನ್ ಸಾಂಬಾಳಿಜೆ ಜಾಲ್ಕಾರ್, ಎಕಾಮೆಕಾಚ್ಕಾ 

ಸಾನಾಮರ್ಯ್ಕಾದೆಚಿಂ ಸಾಮಾನ್ಕ್ ನಿಯಮಾಂ ಆನಿ ಸಂಪ್ರಾದಾಯ್ ಅವಶ್ಶ್ ಜಾವ್ನ್ 

ಸಾಂದುನ್ ವ್ಹರೊಂಕ್ ಜಾಯ್. ಆಮಿಂಚ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮತಿಚೇ ವಿಭಾಡಾಕ್ ದುಖ್, 

ಕಷ್ಟಾಂಕ್ ವಳಗ್ ಜಾಯ್ನಾಶೆಂ ಮತ್ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್. "ಕಿತೆಂ 

ುಪ್ಕಾರ್ತಾ ಮನ್ಶಾನ್ ಜಿಕೊನ್ ಸಗ್ಳೊ ಸಂಸಾರ್ ಆನಿ ಬುರ್ನಾಸ್ ಪಿಸಾಯೆಚೊ 

ಲಾಮ್ ಜಾಲ್ಕಾರ್?” ಅಸಲೆಂ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ್ ಪೊಕೊಳ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ದೆಕುನ್ ಪಾತಕ್ 

ಕಯ್ದೆ ಜಾಲ್ಕಾರ್ ಪಾತ್ಕಾಚೆ ಸಮಯೆ ಚುಕಯ್ದೆ. ಶ್ಲೆತಾಂತ್ಲ್ಯೂ ನಲಿಯೊ ಹುಮನ್ 

ಡ್ ಉಡಯಿಲ್ಲ್ವಾ ಪರಿಂ ಲಾಬಾಡ್ಪೊಣಾಂಚೆ ಸಮಯೆ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಚಾಲ್ತ್ಮಾ ಜೀವನಾಂತ್ಲೆ 

ಯ್ಸ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್. 

ಖರೆಂ ಮಿತ್ರತ್ತ್ವ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ದೋನ್ ಅತ್ಮ್ಮಾಂಚೆಂ ಸಮ್ಮಿಲನ್. ಜಿವಾಂತ್ಲೊ 

ವಿಕ್ ಉಜ್ವಾಡ್ ಸ್ವರ್ಲೀಯ್ ಅಪುಟ್ ಸುಖಾಂತ್ ಆನಿ ವಏಕತ್ವಾಂತ್ ಮೆಳ್ಳೊ. 

ಸಲೆಂ ಮಿತ್ರತ್ವ್ ಬೋವ್ ವಿರಳ್. ದೋನ್ ನಿತಳ್ ಮನಾಂ, ಕಾಳ್ಜಾಂ ಸರ್ವಜ್ಞ 

೦ಯ್ ಎಕ್ಟೊಟ್ಟ್ಲೆಲಿಂ ಭೊಗುಂಕ್ ಪಾವ್ತಾತ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಅಪುಟ್ ಸುಖಾಚಿ 

ರ್ಲೀಯ್ ತೃಪ್ತಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಧೃಢ್ ಸತ್ಚ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. 

ಅಸಂಪೂರ್ಕ್ ವಾಸ್ತವಿಕ್ ಜೀವನಾಂತ್ ಮಾರ್ಮಿಕ್ ಶೆವೊಟ್ ಕರುಂಕ್ ಅತೀ 

. ಮಾನವ್ ಶರೀರ್ ವಾಡಾವಳಿಚ್ಯಾ ಸಬಾರ್ ಹಂತಾಂನಿ ಪಾಶಾರ್ ಜಾವ್ನ್ 

ತಾನಾ, ಬೋವ್ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ್ ರಿತಿನ್ ದೈಹ್-ರಾಸಾಯನಿಕ್ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಜಾತಾ. 

್ಗಿ ನೈತಿಕ್ ರಾಸಾಯನ್ ಕ್ರಿಯೆಚೊ ಫಲಿತಾಂಶ್ ತಾಚಾ ವ್ಮಕಿ ತಾಚೆರ್ ನಿಶೆತಾ. ಶಿ ೪ ಎ ಶಿ ಶರಾ 

ಅಂತರ್ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಾಂನಿ ಏರೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮಿತ್ರತ್ವಾಕ್ ಸೊಸ್ಲಿಕಾಯೆನ್, ಸೊಡ್ದೊಡಿನ್ 

ಟ್ ಘಾಲಿಯೆತ್. ಮಿತ್ರ್ ಪಂಗ್ಡಾಂತ್ ಎಕಾಮೆಕಾಚಿ ದೇಖ್ ಫೆವೈತ್ ಆನಿ 

ತಾತ್. ಚಡಾವತ್ ಜಾವ್ನ್ ಬಳಿಷ್ಟ್ ಬೊಳ್ಕಾರ್, ಬಲಾತ್ಕಾರೀ ವ್ಯಕ್ತಿಚ್ಛಾ ವಿಕಾಳ್ 

ಡಾಕ್ ಆನಿ ದೆಸ್ವಾಟೆಚ್ಯಾ ಪ್ರಭಾವಾಕ್ ಅಶೀರ್, ಲಾಚಾರ್ ಮನಾಂಚೊ ಆನಿ 
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ಅಸ್ಕತ್ ಕಾಳ್ಜಾಚೊ ಸಾಂಗಾತಿ ಮುದ್ದಮ್ ಶರಣ್ ಜಾತಾ. ದುರ್ಲುಣಾಂಕ್ ಧಡೊ 

ಬಾಂಧಿನಾ ಜಾಲ್ಕಾರ್- ದುರ್ಗುಣ್ ಶೆಗುಣಾಂಕ್ ಗ್ರಾಸಿತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನೈತಿಕ್ ಸತ್ 

ಆಪುಟ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ದುರ್ಲುಣ್ ದೆವ್ಲಿ ಆನಿ ಶೆಗುಣ್ ಮ್ಹಳ್ಕಾರ್ ಚಡ್ಲಿ, ಜಿವಿತಾಚಿ 

ಹಿ ವಾಟ್ ಕಾಂಟ್ಕಾ ಖುಂಟ್ಕಾಂಚಿ. 

ಎಕಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಚೆಂ ವೃಕ್ತಿತ್ವ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಹಜಾರೋಂ ಕೊರೊಡ್ ವರ್ಸಾಂಚೆಂ. 

ತಾಚ್ಕಾ ನೈಸರ್ಗಿಕ್ ಆನಿ ಮಾನವ್ ವಿಕಸನಾಚಿಂ (71010100) ಮೌಲ್ಯಾಂ ಆನಿಇರಂಭಾ 

ಥಾವ್ನ್ ಎಕ್ಟಾಂಯ್ ಕರ್ನ್ ಹಾಡ್ಲ್ಲೊ ತಾಚ್ಮಾ ಅನುಭವಾಂಚೊ ಐವಜ್. ಜ್ಯಾ: 

ಬುನ್ಕಾದಿಚೆರ್ ಬಾಂಧಿತ್ತ್ ವೆತಾ ತೊ ತಾಚ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಾಚೆಂ ರಾವೈರ್ ಆನಿ ತಾಂತುಂ 

ತೊ ಶೆವಟ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಜಿಯೆತಾ. | 

ದೆಕುನ್ ಖರಿ ಆಪುಟ್ ನಿತಳ್ ಇಷ್ಟುಗತ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ದಿರ್ವೆಂ ದೆವಾನ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ, 

ಜಾಚೆರ್ ಹೊಂದೊನ್ ಆಸಾ ಜಿವಿತಾಚೊ ಶೆವಟ್- ಎಕಾಮೆಕಾಚೆಂ ನಿರ್ಮಾಣ್ ವ 

ನಿರ್ನಾಮ್. 

ಇತ್ತಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಜರಿತರಿ ಮ್ಹಾಕಾ ತ್ಕಾ ಆಯಿನ್ನ್ ವೆಳಾರ್ ಮೆಳ್ಲ್ಲಿ ಜಾಲ್ಕಾರ್ 

ಹಾಂವ್ ಹ್ಯಾ ನಮುನ್ಶ್ಕಾರ್ ಫೊಂಡಾಂತ್ ಥಾವ್ನ್ ಗುಂಡಿಯೆಕ್ ಪಡ್ತೊಂನಾ. 

“ತಪ್ಶೀಲ್ ಲೆಕ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಚೆ ಮೆಸ್ವಿ ಕಾಂಯ್ ಭಾಗೆವಂತ್ ನಹಿಂ. ತ ಗುಪಿತ್ 

ಘಟ್ಟ್ ಫೆಸ್ತಾಂ ಮಾರ್ತಾತ್, ಮಾಸ್ ಮಾಸಿ ಖಾತಾತ್ ಆನಿ ನಿರ್ಮಳ್ ಸೊರೊ 

ಪಿಯೆತಾತ್. ಪುಣ್ ಲೊಕಾ ಮುಖಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ಸಾಂತಿಪಣಾಚೆಂ ಅಭಿನಯನ್ 

ಕರ್ತಾತ್. “ಅಶೆಂಚ್ ರಾಜ್ಕೊಟ್ ಸಂಸ್ಥಾನಾಚೆ ನಾಂವಾಡ್ದಿಕ್ ಮನಿಸ್ ಗುಪ್ತ್ವಾನ್ 

ಮಾಸ್-ಮಾದಕ್ ಸೆವ್ಕಾತ್. ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಶೆಂಡಿಯೆಕ್ ಗಾಂಟ್ ಮಾರ್ನ್ ಜಾನ್ವೆಂ ನೀಟ್ 

ಕರ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಆಡೇಕ್ ಭೆಟ್ಲ್ಲೊ ಅಶ್ಲೀಲ್ ಆಪ್ತ್-ಮಿತ್ರ್ ಧುಮ್ಚೆಚೊ 

ಧುಂವೊರ್ ಉಸ್ವಾಸಿತ್ತ್. | 

ಹಾಂವೆ ವಿಸ್ಮಯಾನ್ ಕಾನ್ ದೊಳೆ ಸೊಡ್ಡೆ. ಸುಖ್ಕಾ ಸೊಂಟ್ಕಾಬರಿ ಶಿರಿಂ 

ಸುಕ್ಲೊಂ ಆನಿ ಗಪ್ಚಿಪ್ ಬಸ್ಲೊಂ. ವಾತಾವರಣ್ ಶಾಂತ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಕಾರ್, 

ನವರಾತ್ರಿಚೊ ಬಾರೀಕ್ ತಾಪ್ ಪೊಟಾಂತ್ ಜಳ್ತಾಲೊ. 

ತೊ ಫುಡೆಂ ಮುಂದರುನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ: “ಆಬೈ! ಆಮ್ಚಿ ಜಾತ್. ಕಾಳ ಕಾತ್, 

ಜೀಣ್ ಅಸ್ಕತ್ ತಶೆಂ ಮನ್ ನಿಶ್ಯಕ್ತ್. ನಾ ತಾಂಚ್ಯಾ ಜಿವಾಂತ್ ಸಕ್ತೆಚೊ ಗಿರೊಪ್ 

ವ ಯುಕ್ಕೆಚೊ ಹುರುಪ್. ಏಕ್ ತೀಕ್ ತೀವ್ರ್ ನಿರ್ದಾರ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಬಳಾಚೊ ಬೊಳ್ಕೆರ್ 

ತಾಂಚೆಕಡೆ ಚುಂಗ್ಲಿ ನಾ. ಗೊರೊ ಲೋಕ್ ಪಳೆ- ದಾಟೊ-ಮೊಟೊ ದಢಂಗ್ ಜೀವ್. 
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ಂಕಾಂ ರೋಗ್ ನಾ, ಆಳ್ಳಾಯ್ ನಾ, ಅಚುಕೃಣಾಂಚೊ ಛಾರೊ ತಾಂಚ್ಕಾ 

ಳಿಯೆರ್ಚ್ ನಿಶತಾ. ಆಜ್ ತೆ ಗೊರೆ ಜೆರಾಲ್ ಧರಾನ್ ಆಖ್ಕ್ಮಾ ಸಂಸಾರಾರ್ ಆನಿ 

ತ್ಕೇಕ್ ಥರಾನ್ ಆಮ್ಚೆರ್ ರಾಜ್ವಟ್ಕಿ ಚಲಯ್ರಾತ್ ಕಿತ್ಕಾಕ್?! ತೆ ಮಾಸ್ ಖಾತಾತ್!!! 

ಪ್ರೊ ಆಹಾರ್, ಉಪಹಾರ್, ಫಳಾಹಾರ್ ಆನಿ ವಿರಾಮ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ತೆ ಕುರ್ಡೊ 

ರಾತ್ ಕರಿನಾಂತ್. ತಾಂಚ್ಮಾ ಜಿವಾಂತ್ ಘಟಾಯ್ ಆಸಾ. ಜೇಂವ್ಕ್ ಜಾಣಾ 

ಸ್ಲ್ಲೊ ದೀರ್ಫ್ ಜಿಯೆತಾ. ಕಾರ್ಬಾರ್-ದರ್ಬಾರ್ ಚಲೈತಾ. ರಾಜ್ ಚಲೊಂದ್ಚಿ 

ುಬಟ್ಕೊಳ್-ಮಾಂಡಾವಳ್, ಕುಯುಕ್ತ್ಯೊ, ಅಪಾರ್ ಜಾಣ್ಟಾಯ್ ತಾಂಚೆ ಥಂಯ್ 

ಸ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಶತಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಜಾತಿಕ್ ನಾ. ಆಮ್ಚೊ ಲೊಕ್ ಫಿತಿಸ್ಪೊಣಾಂಚೊ ಗುಲಾಮ್. 

ನ್ಯಾನಾಚೆಂ ಥಿರ್, ಜಾಣ್ವಾಯೆಚೆಂ ಕೀರ್ಡ್ ತಾಂಚೆ ಥಂಯ್ ನಾ. ಸಾಂಗೊಂಕ್ 

ಲ್ಕಾರ್ ಸನ್ನಿವೇಶಾಂ ಧಾರಾಳ್ ಆಸಾತ್. 

ಆಬೈ! ಪಳೆ ಮ್ಹಜೆ ಬಾವೈ. ಪಳೆ ಮ್ಹಜೆ ಹಾತ್ ಪಾಂಯ್, ಪುಡ್ಬುಡಿತ್ 

ಹಿಲ್ವಾನ್ ಗಾತ್ರಾಚೆ ಮ್ಹಜೆ ಸಂದ್ ಬೆಷ್ಟೆಂ ಪುಷ್ಕಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾಂತ್. ಭುಂಯ್ದಣೆ 

ೆಲ್ಮಾರ್ ಹಾಂವ್ ಖೆಳಾ ಪಂದ್ಮಾಟಾಂತ್ ಪ್ರಥಮ್ ಯೇನಾ. ಪೊಟಾಕ್ ಫಾವೊತೊ 

ಹಾರ್ ಪಡ್ತಾ, ಜಿವಾಕ್ ಜೀವ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ತೆಂ ತಾಜಾ ಮಾಸ್ ಸದಾಂಚ್ ಪೊಟಾಕ್ 

ಡ್ತಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಬರೀ ಸಕತ್ ಆನಿ ಯುಕ್ತ್ ಆಸಾ. 

ಮಾಸ್ ಖೆಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಏಕ್ ಪೊಡ್- ಕೆಸೊಳಿ ಸಯ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಎಕಾದಾವಳಾ 

ನಏಕಾಮುಕಿಂ ಮುಂಬಾರ್ ಉದೆಲೆಂ ತರ್ ತೆಂ ಕೂಡ್ಲೆ ಮಾಯಾಗ್ ಜಾತಾ. ಹೂ 

ೇತು ಕಿತ್ಕಾಚೊ? ಫಕತ್ ಮಾಸಾಚೊ. 

ತುಂ ಚಿಂತಾಯ್ ಕಿತೆಂ? ಆಮ್ಚೆ ಗುರು ಗಾಂವಾರ್ ನಾಂವಾಡ್ದಿಕ್ ಮನಿಸ್, ಕಿತೆಂ 

ಆಮ್ಚೈ ಬರಿ ಬುದ್ದು ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕ್ತಾಯ್ಗಿ? ತೆ ಕಿತೆಂ ಪೂಟ್ಟು ಫಿತಿಸ್ಪೊಣ್ ಆನಿ 

ನ್ಮಾಲ್ಲೆಂ ನಕ್ಬತ್ರ್ ಉಲ್ಲೇಖ್ ಕರ್ನ್ ಶಾಸ್ತ್ರಾಚ್ಕಾ ವೊಡಾರುಕಾಕ್ ಗಳ್ಬಾಸ್ ಘತಾತ್ 

ನ್ಹಿಣ್ಗಿ? ಊಂಡ್ ಆನಿ ಬೊಟಿ (ಪುರುಷ್ ವರ್ಗಾಚಂ ಗರ್ವ್) ನಾಸ್ಲ್ಲೊ ವಾಂಜ್ 

ಪ್ರಾಚೊ ನಪುಂಸಕ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಬಾಳ್ವಾನಾ. ತೊ ಆಳ್ವಾತಾ. 

ಮಾಸ್ ಮ್ಹಳ್ಳಾರ್ ಸಕತ್. ಆನಿ ಸಕತ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಯುಕ್ಕೆಚಿಂ ಸರ್ವ್ ಸ್ವಪ್ನಾಂ 

ೂಪಿತ್ ಜಾತಾತ್. ದೆಕುನ್, ತುಂವೆ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಮಾರ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಸ್ ಮಾಸಾಚಿ 

ೂಚ್ ಪಳೆವ್ಮತ್. ತುಕಾಯೀ ತಾಚೆಂ ಬರೆಂಪಣ್ ಲಾಬ್ದಾಗೀ ನಾ ತೆಂ ತಜ್ವೀಜ್ 

ಶೈತ್. ನಾಕಾ ಜಾಲ್ಕ್ಮಾರ್ ತಕ್ಷಣ್ ಸೊಡ್ ಸೊಡೆತ್. ತುಕಾ ಕೊಣಾಯ್ದೆಂ ಹಂಗ್ 

೨ ವ ಪ್ರಯೋಗ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಕಾಂಯ್ ಪಾತಕ್ ಜಾಯ್ಲಾ.'' ಮ್ಹಣೊನ್ ಯಮ್ಧೂತ್ 

ಸ್ತಾಚ್ಮಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮಿತ್ರಾನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾನಾಂನಿ ಶಿಮ್ಚೊ ಘಾಲ್ಕೊ. 



೨0 ಸತ್ 

ಮ್ಹಾಕಾ ಏಕ್ ಪಾವ್ಸ್ ಮಿಂಟ್ ಮಾರ್ಲಿ. "ಮಾಸ್' ಮ್ಹಣ್ಮಾನಾ ವೊರೊಡ್ 

ಯೇವ್ನ್ ಮ್ಹಜಿ ಅಂತರ್ಮಳಾ ಉಡ್ಲಿ. ಹಾಂವೆ ಆಂಗ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ. ಥೈಂಚ್ ಉಕೊಡ್ಕಾನ್ 

ಬಸ್ಲೂಂ.ಆಂಗ್ ಹುನ್ ಜಾಲೆಂ, ಘಾಮ್ ಸುಟ್ಟೊ. ಇಷ್ಟುಗತಿಚ್ಯಾ ಮೊಗಾನ್ 

ಕೊಣೆಂಚ್ ಹೆಂ ಖರ್ನ್ ಆಪ್ಣಾ ವಯ್ಫ್ ತಾಂಡುನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ನೊಜೊ, ಹೊ ವಾದ್ 

ಮ್ಹಜೆ ಥಂಯ್ ಖಚಿತ್ ಜಾಲೊ. 

ಹ್ಕಾ ಫಡ್ಬಶಿ ಮಿತ್ರಾನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ನಿಸ್ಕಳ್ ಜಿವಿತಾಚೆರ್ ಬಲಾತ್ಕಾರಾಚೊ ಸಂಭೋಗ್ 

ಕೆಲೊ ವ ಖೊಟೆಂ ಭಿಂ ವೊಂಪ್ಲೆಂ. ಅಶೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಭಗ್ಗೆಂ. ಜಾಲ್ಕಾರೀ, ಮಿತ್ರತ್ವಾಚೊ 

ಗಾಂಚ್ ತುಟೊಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತಾಚೆಂ ಪ್ರೇರಣ್ ಪುಣೀ ಮೆಳ್ಳೆಂಗಿ? ಬಿಲ್ಕುಲ್ ನಾ. 

ಹಾಂವ್ ಕ್ಸೀಣ್, ನಿರಾಧಾರಿ ಹರಾನ್ ಅಸಹಾಯಕ್ಪಣಿ ಅರ್ಡಕ್ ಮಂತ್ರಾಂ 

ಮ್ಹಜ್ಕೆಯಿತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಲೊಂ. ಶೀತಳ್ ವಾರ್ಕಾಕ್ ಉಬ್ಬೆ ಕೇಸ್ ತಕ್ಷಿ ಪಾಘ್ನುನ್ 

ಪಾಟಿಂ ಕೆಲೆ ಆನಿ ಅಂಧ್ಕಾರಾಚೊ ಭುತ್ ಕಾಳೊಕ್ ಶಿಂದುನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘರಾ ಗೆಲೊ; 

ಆನಿ ಹಾಂವ್ ಕೊಡ್ಡು ಕಾಲ್ಸ್ ಪಿಯೆವ್ನ್ ಜಡ್ ಸಂಸಾರ್ ವ್ಹಾವಯಿತ್ತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ 

ಗರಡಿಕ್ ರಿಗ್ಲೊಂ. ತಕ್ತಿ ಮ್ಹಜಿ ಸಣ್ಣಣ್ತಾಲಿ. 

ಅಶೆಂ ಘಡ್ತಾನಾ, ಮ್ಹಜೊ ವ್ಹಡ್ ಭಾವ್ ಎದೊಳ್ಚ್ ತಾಚ್ಯಾ ಜಾಳಾಕ್ 

ಸಾಂಪ್ಲೊನ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಹೆಂ ನಿದರ್ರನ್ ತಾಣೆ ಮ್ಹಾಕಾ ದುಸ್ತ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾ ಧಾಂಬುನ್ 

ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ಸದಾಂಚ್ ಊಂಚ್ ವರ್ಗಾಚೆ ಪ್ರಸಂಗ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತೆ ಸವಯೆಚಾ 

ಗಿರಾಂತೆರ್ ಪಡ್ಲ್ಲೆ. | 

ಖರೆಂಚ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಮಾರ್, ಹಾಂವ್ ಬಾರೀಕ್ ಹಿರಾಕಾಡಿ ಕಸೊ ಮ್ಹಜಿಂ 

ಹಾಡಾಂ ವಯ್ಫ್ ಪಡ್ಲ್ಲಿಂ. ಮಾಸ್-ಖಾಯ್ರೊ ಮ್ಹಜೊ ಭಾವ್ ಅನಿ ತಾಚೊ ಆತ್ಮೊ 

ಖುರಿಸ್- ಉಸ್ತಾದ್ ದೊಗೀ ಜಿವಾನ್ ಪುಡ್ಡುಡಿತ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆ. ತಾಣಿಂ ಮಾಸಾಚಿ 

ಗಜಾಲ್ ಕಾಡ್ತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಪ್ ಆಂಗ್ ಹಿಂವಾಳ್ತಾಲೆಂ. ಜಾಲ್ಕಾರ್, “ಜಶೆಂ 

ಕೊಡ್ಡು ವಕಾತ್ ಪಿಡೆಕ್ ಧಡೊ ಬಾಂಧ್ಕಾ ತಶೆಂ ಮಾಸಾಚೆಂ ಖಾಣ್ ಲಾಚಾರ್ಲೆರ್ 

ಜಯ್ಸ್ ವ್ಹರ್ರಾ. ಜಿವಾಕ್ ಘಟಾಯ್ ದಿತಾ...” ಮ್ಹಣ್ತಾಲೊ ತೊ. 

ತೊ ಖೆಳ್ ಕಾವ್ಯಾತಾಂತ್ ಪದಕಾಂ, ಪ್ರಶಸ್ತ್ಯೊ ಜೊಡ್ತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾಯೀ ಖೂಬ್ 

ತಿ ಆಶಾ ಜಾತಾಲಿ. ತಾಚಿ ಸಕತ್, ತಾಚಿಂ ದೆಣಿಂ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಾಕಾಯೀ ಕಠಿಣ್ 

ವೊಡ್ಡಿ ಯೆತಾಲಿ. ಜಾಲ್ಕಾರ್ ಮ್ಹಜಿ ಅಸ್ಕತ್ ಜೀಣ್ ಪಳೆತಾನಾ ಆರ್ಸೊ ಸಯ್ತ್ ಆಂಗ್ 

ಕಾಡ್ತಾಲೊ. 

“ಹ್ಯಾ ಸಗ್ಭ್ಯಾ ಉಣೆಪಣಾಕ್ "ಮಾಸ್' ಮ್ಹಳ್ಳಿ ವಸ್ತ್ ಜಾಮೀನ್ ರಾವ್ತಾ ಆನಿ 
ರ wl 

ಸರ್, ಸಂಗ್ಲಿಂನಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಕರ್ತಾ.” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ ಉತ್ರಾಂ ಖಂಚವ್ನ್. 
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ದೀಸ್ ವೆತಾಂ ವ್ಲೆತಾಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಇಷ್ಟಾ ಥಂಯ್ .ಮ್ಹಾಕಾ ಅಭಿಮಾನ್ 

ುಬ್ಹಾಲೊ. ತೊ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬರ್ಕಾಕ್ಚ್ ಸಾಂಗಾ ಮ್ಹಳ್ಳೂ ಮನೋಭಾವ್ ಮ್ಹಾಕಾ 

ವೊಡ್ ಘಾಲಿಲಾಗ್ಲೊ. 

ತ್ಕಾ ಶಿವಾಯ್ ಮ್ಹಜಿ ಖರಿ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಆನಿಕೀ ವಿಪ್ರೀತ್ ಆಸ್ಲ್ಲಿ. ತಿ ಗಜಾಲ್ 

ರೊಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಜಿ ಲಿಖ್ಹ್ಲ ಆಯ್ಕಾನಾ. ಹೊ ಘುಟ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಕಸ್ತೂರ್ಬಾಯ್ ಮಾತ್ರ್ 

ಾಣಾ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ ಕೀ ಹಾಂವ್ ಅಟ್ಟಂಗ್ ಪೊಳ್ಳುರೊ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಲ್ಹ್ಲೊಂ. ಕಾಳೂಕಾಚಿ 

ರಾಂತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಲಿ. ಸುರ್ಕೊ ಸಮ್ದಿರಾಕ್ ದೆಂವ್ಚಾ ವೆಳಿಂ ಸಭಾರ್ 

ಾವ್ಬಿಂ ಮ್ಹಜಿಚ್ ರಾಕ್ಕೊಸ್ ಗಾತ್ರಾಚಿ ಸಾವ್ಳಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಗ್ರಾಸುಂಕ್ ಆಯ್ಕಾ. 

ಬಲ್ಲ್ಯಾಂಚ್ಕೊ ನಾಡಿ ಚೂಡಿ ಆಷ್ಲೆಸ್ಟಕಿಂ ಚಿಂತುನ್ ಶ್ಹೆಳೊ ಘಾಮ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸುಟ್ಲಾ. 

ಾಟ್-ಚೋರ್, ಕಾಂಡೆರ್ ಪುಣೀ ಆವ್ದಿತ್ತ್ ಭಿತರ್ ರಿಗಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಭಿರಾಂತನ್ 

ತರ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಂವ್ ಖಳ್ ಬಿಗ್ದುನ್ ಮೌನ್ ಬಸ್ತಾಲೊಂ. ಜಾಲ್ಕಾರೀ ಕಾಳಿಜ್ 

ಜೆಂ ಗುಡ್ಡುಡ್ಲಾಲೆಂ. 

ಪುಣ್ ಕಸ್ತೂರ್ಬಾಯ್ ಧೀರ್ ಸ್ತ್ರೀ. ತಿ. 'ಭೈಂ' ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ನೆಣಾಸ್ಲಿ, 
ನಳೂಕಾಂತ್ಲಾನ್ ಆಪ್ಲೊ ವಾವ್ರ್ ತಿರ್ಬುನ್ ಯೆತಾನಾ ಮ್ಹಜೆಂ ಆಂಗ್ ಶಿರ್ಮಿರ್ತಾಲೆಂ. 

ಚಿ ವಿನಃ ದಾರಾ ಭಾಯ್ರ್ ಪಾಂಯ್ ದವರುಂಕ್ ಸಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಧೈರ್ 

ಾವಾನಾತ್ಲ್ಲೆಂ. ತ್ಕಾ ಕರ್ಮಾಕ್ ತಿ ಸದಾಂಚ್ ಸಗ್ಳಿ ರಾತ್ ತೆಲಾಚಿ ಸೊಮಯ್ 

ೂಡಾಂತ್ ಪೆಟವ್ನ್ ದವರ್ತಾಲಿ. 

ಹ ಮ್ಹಜೆ ಊಣ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಮ್ಹಜಿ ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ಲಜ್ ದಿಸ್ತಾಲಿ. ಜಾಲ್ಮಾರೀ 

ಸ್ತೂರ್ಬಾಯ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದುರಾದೃಷ್ಟಾಚಿಂ ಖೆಳ್ಕುಳಾಂ ಕರಿನಾತ್ಲ್ಲಿ. ಮಧ್ಯಾನ್ 

ಇತ್ ಪರ್ಮಾಂತ್ ಕಾಳೊಕಾಚಿ ಕಸಲಿಚ್ ಫಿಕಿರ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾನಾ ತಿ ಭಾಯ್ ವ್ಹಚುನ್. 

್ಲಿಜ್ಮೊ ಬುಟ್ಟೊ ಕರ್ತಾಲಿ. 

ಹ್ಮಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಅಸ್ಕತ್ಕಾಯೆಂತ್ಲೆಂ ಸಾಲ್ವಾಸಾಂವ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಹಾಂವ್ 

'೦ವ್ಹೆತಾಲೊಂ. ಮ್ಹಜೊ ಮಾಸ್ ಖಾಯ್ರೊ ಈಷ್ಟ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ: “ಮಾಸ್ ಖ್ಹಾ.... 

ರ್ವಾಣ್ ಜೋಡ್...ನಾಂವೇ ಕೊನ್ಮ್ಯಾಂತ್ ಪಡ್.” 

“ಹಾಂವ್ ಸೊರ್ಟಾಕ್ ರಿತ್ಕಾ ಹಾತಾಂನಿ ಧರ್ವಾಂ. ದೆಂವ್ಚಾರಾಕ್ ಮಾರ್ನ್ 

ಾಂವ್ಹಾಯ್ತಾಂ. ಕಾಟ್ ಚೊರಾಂಕ್ ಆಡ್ಬೊಡ್ಕಾಂ ಘಾಲ್ಟ್ ಬಡಯ್ತಾಂ... 

ುಷ್ಟಾಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಮುಳ್ಗಾ ಕರ್ನ್ ಲಾಗ್ಲ್ಲೊ ಸುಟಯ್ರಾಂ...ಹಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಕೊಣಾಚ್ಕಾ 

ರಣಾನ್? ಜಾಣಾಂಯ್?...ಮಾಸಾಚ್ಕಾ!!! ಮಾಸ್ ಖಾವ್ನ್ ಮ್ಹಜೆ ಥೈಂ 

ಾದ್ಲ್ಯಾಪಣಾಂಚೆಂ ಗರ್ವ್, ಶಕ್ತ್ ಆನಿ ಯುಕ್ತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕೂಡಿಂತ್ ರುತಾ ಜಾಲ್ಕಾ”” 

_೫ಣಾಲೊ ತೊಚ್. 
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ಹೂ ಖಂಚವ್ನ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಲೊ ರೆತಿರೆ ತಸ್ಸೊ ಪ್ರಸಂಗ್ ಆಯ್ಕೊನ್, ಖಡಾಖಡ್ 

ಅದ್ಭ್ಬುತ್ ಆನಿ ಜಾದುಸಕ್ಕೆಚೆಂ ವಕಾತ್ “ಮಾಸ್' ಮ್ಹಳ್ಳಿ ವಸ್ತ್ ಸೆವುನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ 

ಖಾಸ್ಸಿ ಗಲೀಜ್ ಆಯ್ಬಾಂತ್ಲೆಂ ವಿಮೋಚನ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಹಾಂವೆ ಖುಶಿ ವ್ಹಲಿ. 

ತ್ಕಾ ಕಾಳಾರ್ ಏಕ್ ಗುಜ್ರಾಥಿ ಕವಿತಾ, ಚೆಡ್ಮಾಂಚ್ಕಾ ಜಿಬೆಚ್ಕಾ ಪೊಂತಾರ್ಚ್ 

ಖೆಳುನ್ ಆಸ್ತಾಲಿ ಆನಿ ಖಂಯ್ ಗೆಲ್ಮಾರೀ ತೆಂ ಮಂತ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾಲೆಂ: 

“ಅಬ್ಬೆ, ತೊ ಬಳಿಷ್ಟ್ ಗೊರೊ ಮನಿಸ್, ಅಬಲ್ ಇಂಡಿಯನಾಕ್ ಆಳ್ವಿತಾ, 

ಕಿತ್ಯಾಕ್? ತೊ ನಿರ್ಮಳ್ ಮಾಸ್ ಖಾತಾ ಆನಿ ತೊ ಪಾಂಚ್ ಕೋಲ್ ಲಾಂಬ್ ಆಸ್ತಾ!? 

“ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಆಧುನಿಕ್ ನವೆಸಾಂವ್ ಜಾಲ್ಕಾರೀ, ತಾಂತುಂ ಏರ್ ನಾತ್ಲ್ಲೊ 

ಅಖಂಡ್ ವಾದ್ ಆಸಾ. ಮೇರ್ ನಾಸ್ಲ್ಲಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಆಸಾ. ಆತಾಂ ತುಂ ಪಾಗುನ್ 

ಕಾಡ್...ಗಾಂಧೀ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಬೊಳ್ಕೆಂ ದಾಕವ್ನ್ ಮ್ಹಜೊ ಸರೃತೋಮುಖ್ 

ಪ್ರತಿಭಾಶಾಲಿ ವೀರ್ ಮಿತ್ರ್. 4 

ಚಿಂತ್ನಾಂನಿ ಹಾಂವ್ ತಲ್ಲೀನ್ ಜಾಲೊಂ. ಭರ್ರೆಚೆಂ ಉದಾಕ್ ಸವ್ಕಾಸ್ ಚಡ್ಲ್ಲ್ಯಾ 

ಪರಿಂ ಹ್ಯಾ ಪೊಕೊಳ್ ವಾದಾಚೊ ಪ್ರಭಾವ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸ್ವನಿಯಂತ್ರಣಾಚೆರ್ ಚಡ್ಲೊ 

ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಾರ್ ಜಯ್ತ್ ವ್ಹೆಲೆಂ. 

ಗಾಂಧೀ - ಕೂಳ್ ವೈಷ್ಣವಾಚಿ ಜಾತ್!! 

ಬನಿಯಾಂಚಿ ಜಾತ್ ಆರಂಭ್ ಥಾವ್ನ್ ಅಪುಟ್ ಸಸ್ಮಾಹಾರಿ ಮನ್ಶಾಂ. ಧಾರ್ಮಿಕ್ 

ದೊತೊರ್ನ್, ರೀತ್ ರೆಗ್ರ್ಯಾಂಚ್ಕೊ ಆಡ್ತಿಗೊ ಬುದಿಪ್ರಕಾಸಾಕ್ ಪಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಆದಿಂಚ್ 

ಕಡ್ಡಾಯೆನ್ ಶಿಕಯ್ತಾತ್. "ಹಾವೆಲಿ'' ಮ್ಹಣ್ಣೇ ದೇವ್ಮಂದಿರಾಕ್ ವ್ಹೆಚಿ ಸರ್ತಿ ಭಕ್ತಿನ್ 

ಆನಿ ಉರ್ಬೆನ್ ಪಾಳುನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಕುಟಾಂಭ್ ಪೊವ್ಲೆ ಥಾವ್ನ್ ಸಾರಿ (ಮೃತ್ 

ಕೂಡಿಕ್ ಲಾಸ್ಟಿ) ಪರ್ಕಾಂತ್ ತಾಂಚೆಂ ಶಾಸ್ತಿರ್ ಪಾಳುನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ಆಮ್ಚಿ ಸಮಾಜ್. 

ದೇವ್ಭಕ್ಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲ್ಲೆಂ ತಾಂಚೆಂ ಅತ್ಮಿಕ್ ಆಮ್ಲಜನಕ್. 

ಜೈನಾಂಚೊಯೀ ಬಳಿಷ್ಟ್ ಪ್ರಭಾವ್ ಆಮ್ಚೆರ್ ಪಡ್ಲ್ಲೊ. 

«ಅಹಿಂಸಾ ಪರಮೋ ದಧರ್ಮ'' ಜಾವ್ನಾಸ್ಲ್ಲೆಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಚಾಲ್ತ್ಯಾ ಜೀವನಾಂಚೆಂ 

ಸೂಶ್ರ್. 

ಮಾಂಯ್, ಬಾಪಾ ಥಂಯ್ ಅಗಾಧ್ ವಿಧೇಯ್ಸಣಾನ್ ಚಲ್ಲೆಂ ತತ್ವ್, ವ್ಹಡಾಂಕ್ 

ದಿಂವ್ಹಿ ಮಾನ್ ಮರ್ಕಾದ್- ಹಿ ಚಾಲ್ತಿ ರಿವಾಜ್ ಆದಿಂ ಮಾಗಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ 
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ನಿಂತ್ ಭರ್ಸಾಲ್ಮಾ ಮ್ಹಳ್ಕಾರ್ ಚೂಕ್ ಜಾಯ್ಕಿ ನಾ. ದೆಕುನ್ ಆಮ್ಚಿ ಚಾಲ್ 

ಮ್ಮಣ್, ಸೆಂವ್ಚೊ ಆಹಾರ್, ನಿತಳ್ ಜೀವನ್ ಆನಿ ಪೆಲ್ಕಾಚೊ ಮೋಗ್ ಕರ್ಚಿಂ 

ಲ್ಲಿಂ ಜೀವನಾಚಿಂ ತತ್ವಾಂ ಆಮ್ಹಾಂ ಧರ್ಮಾಂತ್ಚ್ ಮಿಸ್ಫೊನ್ ಗೆಲ್ಲಿಂ! 

ಅಶೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ “ಸತ್'' ಥಂಯ್ ಆಸ್ಚಿ ಭಕ್ಕ್, ಮೋಗ್ ಆನಿ ಅಭಿಮಾನ್ 

_ಜ್ಮಾ ಜಿಣಿಯೆ ಮರ್ಲಾ ಶೆವೊಟಾಚೆಂ ಘಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ. ಜಾಲ್ಕಾರ್ 

ಜ್ಯಾ ಮನೋ,ಶಾರೀರಿಕ್ ಲಾಚಾರ್ಲೆಚೆರ್ ಜಯ್ತ್ ವ್ಹರಿಜೆ ಜಾಲ್ಕಾರ್ ಹಾಂವೆ 

ಟಾಯೆಚೆಂ ಖಾಣ್ ಖಾಯ್ದೆ ಖರೆಂ. ಪುಣ್ ಮಾಸ್ ಖಾವ್ಸ್ ಮಹಾಪಾತಕ್ 

ಧಾರ್ನ್ ಹಾಂವೆ ಜೊಡ್ಲ್ಲಿ ಸಕ್ತೆಚಿ ಮುಕ್ತಿ ಅಪೂರ್ಡ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ವಾದ್ಯೀ 

ಜೊ ಧ್ಯೇಯ್ ಶೂನ್ಶ್ಕ್ ಕರ್ತಾಲೊ. 

ಜಾಲ್ಕಾರ್ಯೀ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸ್ವನಿಯಂತ್ರಣಾಚೊ ಕಾಟ್ ಸವ್ಕಾಸ್ ಅಬಲ್ ಜಾಯಿತ್ತ್ 

ಖತಾಲೊ. ಪರ್ನ್ಯಾ ಶಾಸ್ತ್ರಾಚೆರ್ ಜಯ್ಕ್ ವ್ಹರುನ್ ನವಿ ಜಿಣಿ ಜಿಯೆಜಾಯ್ 

ನಣ್ಯೀ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾಲೆಂ. ಮಾಸ್ ಖಾಂವ್ಚಂ ಭುಖೆ ಖಾತಿರ್ ನಹಿಂ. ಫಕತ್ 

/ಯಮಿತ್ ಧ್ಯೇಯ್ ರೂಪಿತ್ ಕರ್ದೆ ಖಾತಿರ್, ಗಿರಾಂತೆಕ್ ವ ಪಿಸಾಯೆಕ್ ನಹಿಂ. 

ಗಾರ್ ವಕ್ತಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳೈಬರಿ ಫಕತ್ತ್ ಜೀವ್ ಸುಪುಷ್ಟ್ ಕರ್ನ್ ಎಕಾ ಪುರುಷತ್ವಾಚ್ಕಾ 

ರ್ಲಾಕ್ ಪಾಂವ್ಚೆ ಖಾತಿರ್. ಅಶೆಂಚ್ ಘಟ್ಮುಟ್ ಮಾನಾಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಗೊರ್ಕಾಂಕ್ 

ಡಿ ಆನಿ ತಡಿ ಭಾಯ್ರ್ ಆಂಬ್ಹಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಇರಾದೊಯೀ ಮತಿಂತ್ ದೃಢ್ 

'ಯ್ಕೊಂಕ್ ನಾತ್ಲ್ಲೊ ಜಾಲ್ಮಾರ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಕಾರ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ 

ುಸ್ತುಚ್ ಜಾಣಾ ಆಸ್ಲ್ಲೊಂ. 

ನವ್ಸರ್ಲೆಚೆಂ ಸ್ಟಾಧಿಕ್ ವಾರೆಂ ವ್ಹಾಳ್ಮಾಲೆಂ. ಮಾಸ್ ಖಾಣಾಚೊ ಪ್ರಯೋಗ್ ಕರ್ದೊ 

ೀಸ್ ಠರಾಯ್ದೊ. ಗಾಢ್ ರಹಸ್ಕ್ ಚಿಂತುನ್ ಮ್ಹಜಿ ಮತ್ ಭೆರಿ ಜಾಲ್ಲಿ. ಘುಟ್ 
ಾ0ಬಾಳ್ಡೆಂ ಪ್ರಮಾಣ್ ವಚನ್ ಕೆಲ್ಕಾ ನಂತರ್ ಮಾಸ್ ಖಾಂವ್ಚಾ ನಿರ್ದಾರಾಕ್ ಮ್ಹೊರ್ 

ನಾರ್ಲಿಚ್. 

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವ್ಹಡಿಲಾಂಕ್ ಭಾನಾವೈತ್. ಪುಣ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಅಂತಸ್ಮರ್ನಾಕ್ ಫಟೊಂವ್ಕ್ 

ಲ್ಕುಲ್ ಜಾಂವ್ದೆಂನಾ ಕೀ ""ಸತ್'' ಜಾವ್ನಾಸಾ ಅಪುಟ್ ಅಪ್ರೊಸ್ ಅನಂತ್ ಪ್ರಕಾಸ್ 

ನಳ್ಳೆಂ ಸತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಖೂಬ್ ಧೊಸುಂಕ್ ಲಾಗ್ದೆಂ. 
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ದುರಂತ್ 

(ಮುಂದರುನ್) 

ಹೂ ಮ್ಹಜೊ, ಕರಾಳ್ ಕರ್ಮಾಂಚೊ ರುದ್ ನಾಟಕ್ ಪರತ್ ಭೊಗುನ್ 

ಮ್ಹಜಾಚ್ ಲಿಖ್ಲೆನ್, ಬಹಿರಂಗ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವೃಕ್ತಿತ್ಟಾಕ್ ಚಿತ್ರ್ಹಿಂಸೆಕ್ ವಳಗ್ 

ಕರುಂಕ್ ನಾಸ್ಲಲೆಂ ಜಾಲ್ಕಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸರ್ಗಾಚೊ ಕೊನ್ಸೊ ತರೀ ಮೆಳ್ಲ್ಲೊ 

ಅನುಭವ್ ರೊಕ್ಹೊಚ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಲಾಬ್ರೊ ಆಸ್ಲ್ಲೊ. ಜಾಲ್ಕಾರ್ಯೀ 

ಪರಿಪೂರ್ಡ್ ಸತ್ ಬರಯ್ಹಾ ಶಿವಾಯ್, ಸತಾಚಿ ವಾಟ್ ಪ್ರಯೋಗ್ ಕೆಲ್ಲಿ ರುಜ್ಜಾತ್ 

ಹಾಂವ್ ಕಶಿ ದೀಂವ್? 

ಕಶೇಂಯ್ ಜಾಂವ್, ಮಾಸ್ ಖಾಂವ್ಕ್ ಠರಾಯಿಲ್ಲೊ ದೀಸ್ ಉದೆಲೊ. 

ಮ್ಹಜೊ ಅಶ್ವ ಸಕ್ತೆಚೊ ಮಹಾಬಲ ಮಿತ್ರ್ ಪ್ರತ್ಕಕ್ಷ್ ಜಾಲೊ. ಕೊಲ್ಕಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ 

ಶಿಮ್ಚೆಚಿ ಹೊಗ್ಳಿಕ್ ಗಾಜಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಬರಿಂ ಮ್ಹಜೊ ಮಿತ್ರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ “ಆದರ್ಕ್' ' 

ಜಿಣಿಯೆಚೊ ಹಿತ್ವಾದ್. ಕರಿಲಾಗ್ಲೊ. ತಾಚ್ಕಾ ಆದರ್ಕ್ ಜಿಣಿಯೆಕ್ ಪಿಸ್ಟೊನ್ ಆಪ್ಲಿ 

ಕೀಳ್ ಜೀಣ್ ಬದ್ದುನ್, ಸಂಸಾರಾಚೊ ನವೊ ಅನುಭವ್ ಘೆವ್ನ್ ಜಿವಿತಾಚೆಂ 

ಸ್ವಪಾನ್ ರೂಪಿತ್ ಕರುಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಗಳೊ ಭರ್ ಮನ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಕಾರ್ಯೀ, 

ಎಕಾ ದಿಸಾಚ್ಕಾ ಖೆಳಾಕ್ ಪಮ್ಮದಾನ್ ಖಾಡ್ ತಾಸ್ಲ್ಲಿ ಗಾದ್ ರುತಾ ಜಾಯ್ತ್ 

ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಭಿರಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಧೊಸ್ತಾಲಿ. ಜಾತ್, ಕುಟ್ಮಾಂ ಆನಿ ಧರ್ಮ್ ದ್ರೋಹಾಚೊ, 

ಕಾಂಟ್ಕಾಂ ಮುಕುಟ್ ಮ್ಹಜ್ಮಾ ಮಸ್ತಕಾಚೆರ್ ಸಾಣ್ಸಿತಾಲಿ ಮ್ಹಜಿ ಧರ್ಮಾಂದ್ಳಿ ಜಾತ್ 

ಮ್ಹಣೊನ್ ಹಾಂವ್ ದುಸ್ತುಚ್ ಜಾಣಾ ಆಸ್ಲೊಂ. ಹೆಂ ಚಿಂತುನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಶ್ನಳೂ 

ಘಾಮ್ ಸುಟ್ತಾಲೊ. ಹೊ ಪಹಿಲ್ಜಾನ್ ಪೊದೊರ್ನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪಾತ್ಕಾಚೊ ಖುರಿಸ್, 

ವಾಘಾಚ್ಕಾ ಖಾಲಿ ತೊಂಡಾಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಉಂಡಿ ಕರಠ್ತಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಉಬ್ದೆಸ್ ಮ್ಹಜೆ ಥೈಂ 

ಭಗ್ತಾಲೆ. ಮ್ಹಾಕಾ ಹಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾನ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಬರ್ಕಾತ್ ನಾ. - ವೃಭಿಚಾರ್ 

ಆಧಾರ್ವಾ ಅಬ್ಸ್ವಾರ್ಲಾನ್ ಭರ್ಲ್ಲೆಂ, ಪಿಯೊಣ್ಕಾಕ್, ನಾಗವ್ಣಕ್ ಲಬ್ದಾಲ್ಲೆಂ ಜಿವಿತ್ 

ತಾಚೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಅವನತೆಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾತಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತಾಚೊ ಕಾಂಠಾಳೊಯೀ 

ಯೆತಾಲೊ. ಪುಣ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾ ಭಿತರ್ಲ್ಯಾ ಚಿಂತ್ನಾಂಚಿ ಖುಣಾ ಹಾಂವೆ ಭಾಯ್ರ್ 

ದಾಕಯ್ಲಿನಾ. ಹಾಂವ್ ಹ್ಯಾ ದುರಂತಾಕ್ ಧಡೊ ಬಾಂಧುಂಕ್ ಕಿತ್ಕಾಕ್ ಅಸಕ್ಕ್ 

ಜಾಲೊಂ?! ವೀಕ್ ವಿಸ್ತಾರ್ಹಾ ಆದಿಂಚ್ ಹಾಂವೆ ಕಿತ್ಕಾಕ್ ಕ್ರಮ್ ಘೆತ್ತೆಂ ನಾ?! ಹಂ 

ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳಿತ್ ಜಾಲೆಂನಾ. 

ಮಿತ್ರಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ನಿರ್ದನ್ ಪ್ರದೇಶಾಕ್ ಜಟ್ಟಿಟ್ ಆಪವ್ನ್ ವ್ಹೆಲೊ. ತಾಚ್ಕಾ 

ಹಾತಾಂತ್ ಬಾಂಧ್ಲ್ಲಿ ಭುತಿ ಆಸ್ಲ್ಲಿ. “ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಹಾಂವೆ ಕರ್ದೆಂ ವೈದ್ಮಕೀಯ್ 
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ರಣಾಂ ಖಾತಿರ್. ಜಾತ್ ಭ್ರಷ್ಟುನ್ ಕುರ್ಡ್ವಾ ಶಾಸ್ತ್ರಾಚಿ ಕಾತ್ ವೊಡುಂಕ್ ನಹಿಂ. 

್ಸ)೦ಮೂ??' ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸ್ವಭಾವಾಂತ್ ಅಸಕ್ಕ್ , ಸೈಂಭಾಂತ್ 

ಭಾವ್ ರಾಜ್ ಕರ್ತಾಲೊ. ಚೊರೈಚೊ ಮ್ಹಾಲ್ ಕರಾಳ್ ಸವಾಲ್! ಅಂವ್ಸರೀ 

ಲ್ ನರ್ ಮೂಸಾಕ್ ಸೈತ್ ಕಳಾನಾಶೆಂ ಪಾಟ್ ಮುಡ್ಕೊನ್, ದರೃಡೊನ್ 
ಣ್ಗಿಚ್ಕಾ ಆಡೊಸಾಕ್ ಗುಸ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಲಜೆನ್ ಮ್ಹಜೊ ಜೀವ್ ಅರ್ದೊಕುರೊ 

ಲ್ಲೊ. | 

ನಂಯ್ಚಿ ತಡ್. ಪ್ರಶಾಂತ್ ವ್ಹಾಳ್ಜಿ ನಂಯ್ ನೈತಿಕ್ ನಿಯಮಾಂ ಪರ್ಮಾಣೆ 

ಗಾಧ್ ಬೊಳೆಪಣಾನ್ ವ್ಹಾಳುನ್ ಸೃಷ್ಠಿಕರ್ರಾಚಿ ಸ್ತುತಿ ಕರ್ತಾಲಿ. ತಪ್ಕ್ಮಾಲ್ ಮಾರ್ನ್ 

ಣಾರ್ ಬಸ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಚ್ಕಾರಾಂಯ್ ಕುಶಿಂಕ್ ಎಕೊಡ್ಕಾನ್ ಧಾಂವ್ತಿ ನದರ್ 

ು೦ವ್ಹಾಯ್ಲಿ. ಮನಿಸ್ ವ ಮನ್ಹಾತಿಚಿ ಸಾವ್ಳಿ ನಾ. ತರೀ ಲಾಗ್ಮ್ಕಿಲ್ಕಾ ಆಳ್ವ್ಯಾಂತ್ 

ಕೊರಿ ಕಸ್ತಾಚಿಂ ಪರ್ಪಳಿಂ ಡೊಂಕಾಂ ಆಪ್ಲಿ ಬೋಂಚ್ ಕಂತಾ ಕರ್ನ್ ಬಕದ್ಕಾನ್ 

ಲಿಂ ಆನಿ ಸನಿ ಲಾಗ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಖೊರ್ಟೆಕ್ ಸೊಸ್ಸಿಕಾಯೆನ್ ಪಾರೊತ್ ಕರ್ತಾಲಿಂ 

ಔಲ್ಕಾರ್, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ನಿರಂತರ್ ಫೊವ್ ಖಾಂಡಾಪ್ ಜಾತಾಲೆಂ. 

ಪಾಪಿಯಾನ್ ಭುತಿ ಸೊಡಯ್ಲಿ- ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜನ್ಮಾಂತ್ ಪಯ್ಲೆಚ್ ಪಾವ್ಸ್ ಹಾಂವೆ 

ಳಲೆಂ. ಸಜೀವ್ ತೆಂ "ಮಾಸ್' ಕಡಿಯೆಂತ್ ಅರ್ವಾಸ್ ಬುಡ್ಲ್ಲೆಂ. ಕುಶಿಕ್ 

ೂಂವಾಂಚೊ ಉಂಡೊಯೀ ಆಸ್ಲ್ಲೊ. ಕಠಿಣ್ ಖುಂಟಣ್ ನಾಕಾ ಮ್ಹಳ್ಳಾರೀ ಮ್ಹಜೆ 

ಿವ್ಯಿನ್ಂಚ್ ಯೆತಾಲಿ. ಹೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸೈಂಭಾಕ್ ವಿರೊಧ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಖಾಣ್, ಕಶೆಂ 

್ಲುಜ್ಮಾ ಗಳ್ಳಾ ಸಕಯ್ಲ್ ದೆವಂವ್ದೆಂ? ಹೊ ಸಮಸ್ಸೊ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಲಜೇನ್ ಆನಿ 

ರಾಂತೇನ್ ತಾಟ್ಲೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮತಿಕ್ ವಿರಾರ್ ಕರಿಲಾಗ್ಲೊ. 

ಮಿತ್ರಾಚೆಂ ಸೈರಾಣ್ ಚುಕ್ಲೆಂ. ತಾಚೊ ತಾಳೂ ಖರ್ಕಸ್ ಜಾಲೊ. ತಾಚ್ಕಾ 

೦ತಾಪಾಕ್ ಸುರೈಚಿ ಧಾರ್ ಆಸ್ಲ್ಲಿ. 

ಹಿಮ್ಸಾಣೇ ಮೂರ್ ಮಾರ್ವಾನಾ ನಾಕಾ, “ಸೂಡ್ಡ್ ಧಾಂವ್ಕಾಂ'' ಮ್ಹಣೊನ್ 

ಸಾತಾಲೆಂ. ಹಾಂವ್ ಚಿಂತುನ್ಚ್ ವಳ್ವಳ್ಳೂಂ, ದೆಧೆಸ್ಟಾರ್ ಜಾಲೊಂ. ನಿಮಾಣೆ 

ಜ್ಯಾ ಮಿತ್ರಾನ್ ಮ್ಹಜೇರ್ ಆರೋಪ್ ಮಾಂಡುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲೊ! ಎಕಾ ಕುಶಿನ್ 

ನಾಂಯ್, ಆನ್ಮೇಕಾ ಕುಶಿನ್ ನ್ಹಂಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಬರಿ ಜಾಲೆಂ. ಚಿಮ್ಚೆನ್ ನಾಕ್ 

ರ್ಲುನ್ ಧರ್ಲೆಂ ಆನಿ ದೊಳೆ ಧಾಂಪುನ್ ಮಾಸಾಚಿ ಫೊಡ್ ವಿಂಚುನ್ ತೊಂಡಾಂತ್ 

ನಾಲಿಚ್. 

ಮ್ಹಾಕಾ ಕಠಿಣ್ ವೊರೊಡ್ ಆಯ್ಲೆ. ಕಾಡುಂಕೀ ನಹಿಂ. ಸೊಡುಂಕೀ ನಹಿಂ 

ಬಳ್ಳೈಬರಿ ಜಾಲೆಂ. “ಚಾಬ್ ಸಾಯ್ಬಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಮ್ಹಜೊ ಕಾರಣ್ಕರ್್ ಮಿತ್ರ್. ಬಿ 
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ಹಾವಂ ಕಷ್ಟಾಂನಿ ಮೌಲವ್ನ್ ಮೌಲವ್ನ್ ಚಾಬ್ಲೆಂ...ಜಾಲ್ಕಾರ್ ಕಂಡಾಪಟ್ಟೆ ನಾರ್. 
ದಾಂತ್ ಲಾಗಾನಾಂತ್. ಘಟ್ ಮ್ಹಳ್ಳಾರ್ ಟಾಯರ್ ಚಾಬ್ಲ್ಲೈಬರಿ. ವಯ್ಲ್ಯಾನ್ 
ಹಿಂಮ್ಸಾನ್ ಆನಿ ಖುಂಟಾಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತಡ್ವುಂಕ್ ತಾಂಕ್ಷೆಂನಾ. ಮ್ಹಜಿ ಗಾಂಟ್ಚ್ 
ಕಾಂಠಾಳ್ಳಿ. ವೊರೊಡ್ ಆನಿ ಖೆಳ್ಗ್ಕೊ ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಆಯ್ಲೊ ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾ 

ವೊಂಕೊಂಕ್ ಜಾಲೆಂ. 

ಆಕ್ಲಾಸಾಂನಿ ಹಾಂವೆ ತೊಂಡಾಂತ್ಲೆಂ ತೆಂ ಮಾಸ್ ಕಾಡ್ದೆಂ ಆನಿ ತೊಡಾಚ್ಕಾ 

ಉದ್ಕಾಕ್ ಉಡಯ್ಲೆಂ. ಮಾಗಿರ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ ತೆಂ ಹಾಂವ್ ನೆಣಾ. 

“ತುಂ ಕಾಸಾಕ್ ಉಪ್ಕಾರಾಕ್ ಪಡ್ಡೊ ಮನಿಸ್ ನಹಿಂ. ಚೆಡ್ವಾಬರಿಂ ಶೇಲೆ 

ಕರ್ತಾಯ್” ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜೆಂ ದಾದ್ದೆಂಪಣ್ ಹಲ್ಕ್ ಕರ್ಲೆಂ ದರಗ್ ದುರ್ಬೊಣೆಂ ಹ್ಮಾ 

ಘಡ್ಬಡ್ ಘೂಟಾಳ್ಯಾಚ್ಕಾ ಸುಳಿಯೆಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಯೇವ್ನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾನ್ಪಟ್ಕಾಕ್ ಮಾರ್ತಾಲೆಂ. 

ಮ್ಹಜ್ಮಾ ಸಂಕಷ್ಟಾಂಚ್ಕಾ ಉಚಾಂಬಳಾಯೆ ವೆಳಾರ್ ಮ್ಹಜೊ ಆವ್ತಾರ್ ಆವಸ್ಥಾ 

ಪಳೆವ್ನ್ ತೊ ವೊಮ್ಮೊ ಉದಾರೊ ಪಡೊನ್ ಕಿಂದ್ರಿ ತಾಳ್ಕಾನ್ ಹಾಸ್ತಾಲೊ. ಇಡ್ಕಾಂತ್ 

ಸ್ವಾಸ್ ಧರ್ನ್ ಸುಖಿ ಖೊಂಕ್ಲಿಯೀ ಖೊಂಕ್ತಾಲೊ. 

ಹಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕೈಬೇವ್/ಕಿರಾತ್ಕಾಚೊ ಕಸಾಯ್ ಪಿಯೆಲ್ಲ್ಯಾಬರಿ ಆಡ್ಡೂಕ್ 

ಲಾಗ್ತಾಲೆಂ. ಜಾಲ್ಕಾರ್ಯೀ ಹಿ ಕೊಡ್ಸಾಣೆಚಿ ಕಾಲ್ಸ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪಾತ್ಕಾಚ್ಕಾ ಪ್ರಾಚಿತಾಕ್ 

ಹಾಂವೆಂಚ್ ಪಿಯೆಜಾಯ್ ಪಡ್ಲ್ಲಿ. 

ಹಾಂವ್ ಸಂಪೂರ್ಲ್ಸ್ ಕಂಗಾಲ್ ಜಾಲೊಂ. ಆನಿ ಮುಕಾರ್ ಅಸಲ್ಕಾ ಅಧರ್ಮಿ ಆನಿ 

ಬೇಶರ್ಮಿ ಮನ್ಶ್ಯಾಚೊ ಸಾಂಗಾತ್ ಕರ್ದೊ ನಹಿಂ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ನಿಚೆವ್ ಕರ್ನ್ ಲಜೆನ್ 

ಭಾರ್ಹೊಂಚೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ರೂಂವ್ ಪೊಶೆತ್ತ್ ಹಾಂವ್ ಪಾದ್ದೆವ್ನ್ ಪಾದ್ದೆವ್ನ್ ಘರಾ 

ಗೆಲೊಂ. ತಾಪ್ಲ್ಲಿ ತಕ್ಲಿ ಮ್ಹಜಿ ಸಣ್ಣಣ್ತಾಲಿ. 

ಅಗಾಧ್ ಸ್ತ್ರೀ ದೆಣ್ಮಾಂಚಿ ಮ್ಹಜಿ ಸ್ವಾಧೀಕ್ ಪತಿಣ್ ಕಸ್ತೂರಿಬಾಯಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ 

ಯೆಣ್ಕಾಚಿ ವಾಟ್ ರಾಕ್ತಾಲಿ. ಹಾಂವ್ ಮಜೂರಿ ನಾಸ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಮಾರ್ ಗೆಲ್ಲೊಂ 

ಮ್ಹಣ್ ತಿ ಕಿತೆಂ ಜಾಣಾ? ನಿತಳ್ ತಿಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್- ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆಶೆಲ್ಲ್ಯಾ ಖುಶೆಕ್ ತಿಚ್ಕಾ 

ರುಪಾಚಿಚ್ ತೃಪ್ತಿ ಪಾವ್ಹಾಲಿ. ಮೊಗಾಕ್ ತಿಚ್ಕಾ ಭಾಂಗಾರಾಚೊ ವರ್ಮ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ. 

"ಆಂಬೊಟ್ ಖೆಲ್ಹ್ಯಾಕ್ ಗಳ್ಳಾಕಡೆ ಲಾಸ್ತಾಲೆಂ' ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಪರಿ ಉಮ್ಹಾಳ್ಜಾ 

ಮನಾಚೊ ಮುರ್ಮುರೊ ಧಾಂಬುನ್ ಧರ್ನ್ ಗರ್ವ ಪುರಂ ವಿನೋದಿಕ್ ಅಭಿನಯನ್ 

ಕೆಲೊ. ಜಾಲ್ಕಾರ್ ಮ್ಹಜಿ ಪಿತುಳ್ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಜೋಪ್ - ಮ್ಹಾಕಾ 

ಮ್ಹಜ್ಮಾಚ್ಅಂತಸ್ಕಾರ್ನಾಚೊ ಖೈದಿ ಕರ್ತಾಲೊ. 
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“ಆಜ್ಕಾಲ್ ತುಂ ಶಾಸ್ತ್ರಾಂತ್ ಶ್ಹೆಳೆಲಾಯ್. ದೆವಾಸ್ಪಣ್ ಪಾಳುಂಕ್ ಚುಕವ್ನ್ 

ಘೆತಾಯ್'' ಮ್ಹಣಾಲಿ ಮ್ಹಜಿ ಕಸ್ತೂರ್ಬಾಯ್ ದೊನೀ ಹಾತಾಂನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕೋಮಲ್ 

ಕೆಸಾಂಚಿ ಫಾಂತಿ ವೊಳಿತ್ತ್. ತಿಚ್ಯಾ ಸಾಂಗ್ಲೆಂತ್ ಆರೋಪ್ ನಾಸ್ಲೊಲೊ ಜಾಲ್ಕಾರೀ 

ಮೊಗಾಚೊ ಶಿಣ್ ನಿಶೆತಾಲೊ. 

“ಮೋಗ್ ಆಸ್ಲ್ಲ್ಯಾಕಡೆ ಶಿಣ್ ಆಸಾಚ್' ಹಾಂವೆ ಚಿಂತ್ಲೆಂ. ತಿಚೆ ಥಂಯ್ ತಿಚ್ಕಾ 

ಸ್ತ್ರೀ ಆಕರೃಣಾ ಥಂಯ್ ಲಬ್ದಾಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಮನ್, ಹಿಬಾಬ್ (0೩೦) ತಪಾಸ್ಲ್ಯಾಕ್ 

ಪಡ್ಡೆ ಆದಿಂ ಕಶೆಂ ಪುಣೀ ಪ್ರಸ್ತಾಪ್ ನಿಸ್ರಾಯ್ದೆ ಮ್ಹಣೊನ್ ಕುಚುಲ್ಕೊ ಕುಚೇಷ್ಟೆ 

ಕರುನ್ ಪೊಣ್ಣೆಚ್ಚಾ ಮಯಮಯ ಉಜ್ವಾಡಾನ್ ಸೈತಾನಾಚೊ ಖೆಳ್ ಹಾಂವೆ ಅರಂಭ್ 

ಕೆಲೊಚ್. 

ಪುಣ್ ತ್ಕಾ ದೀಸ್ ಅಥ್ವಾ ಅನಗತ್ಕ್ ಸಮಸ್ಯಾಂನಿ ಕುಂದ್ಚಾಲ್ಲಿ ಮ್ಹಜಿ ಮತ್ 

ನಿದೆಕ್ ಆಶತಾಲಿ. ಜಾಂಬಾಯೊ ಕಾಡಿತ್ತ್ ಹಾಂವ್ ಹಾಂತುಳ್ಣಾರ್ ಪಡ್ಲೊಂ. 

ತ್ಕ ರಾತಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಿವಾಚಿ ಕಠಿಣ್ ಘಡಾಮೊಡ್ ಜಾಲಿ. ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಶಾಂತಿ 

ನಾತ್ಲ್ಲಿ. ಅಶೆಂ ದೊಳೊ ಆಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತಾನಾ, ಎಕಾಚ್ಫರಾ ಬೊಕ್ರ್ಯಾನ್ 

 ಹಾಂಬೆಂವ್ಡೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಭರ್ಮಿದೆಂತ್ ಆಯ್ಕಾತಾಲೆಂ. ತಿ ಬೊಕ್ರ್ಕಾ ಮಾಸಾಚಿ ಫೊಡ್ 

ಹಾಂವೆ ಚಾಬ್ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಂವ್ ದುಸ್ಟಾಲೊಂಗೀ? ಹಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಧೊಸ್ತಾಲಿಂ. 

'ಬೊಕ್ರ್ಯಾಚ್ಕಾ ಬಿರ್ಮತೆನ್ ಮ್ಹಜೆಂ ತನ್ಮನ್ ಕಡ್ತಾಲೆಂ ಆನಿ ರಡ್ತಾಲೆಂ. ಜಿವ್ಕಾ ಜಿವ್ಕಾ 

| ಪ್ರಾಣಿಕ್ ಕಸಲಿಚ್ ಕಾಕ್ಳುತ್ ದಯಾ ದಾಕಯ್ದಾಸ್ತಾನಾ ಜಿವ್ಕಿಂ ಮಾರ್ಟ್, ತಾಚೆಂ ಮಾಸ್ 

| ಖಾವ್ನ್ ರಗಾತ್ ಪಿಯೆಂವ್ದೆಂ!! ಕಸಲೊ ಅನ್ಕಾಯ್ ದೆವಾ!! ಮನಿಸ್ ಜಾಣ್ವಾಯೆಚೊ 

ಆಸೊನ್ ತಾಣೆ ಆಧಾರ್ದಾ ಹ್ಯಾ ಅಮಾನುಷ್ ಕರ್ರುಬಾಕ್ ನೀತ್ ಆಸಾಗಿ? ತರ್ 
'ಮನ್ಯ್ಯಾಕ್ ಆನಿ ರಾನ್ವಟ್ ಮನ್ಹಾತಿಕ್ ಫರಕ್ ಕಿತೆಂ? ಹ್ಮಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಅಬಲ್ 

ಜಿವಿಕ್ ಕೊಣಾಚಿಚ್ ಸಸಾಯ್ ಆಸಾಗಿ? ಹ್ಮಾ ಅಗಾಧ್ ಚಿಂತ್ನಾಂನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ 

ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಥಾವ್ನ್ ಉಮ್ಹಾಳೊನ್ ಉಮ್ಹಾಳೊನ್ ದೂಖ್ ಆಯ್ಲೆಂ. 

ಥೊಡ್ಕಾ ವೆಳಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾಚ್ ಹೀನ್ ಸ್ಥಿತೆಚೊ ಕಾಂಠಾಳೊ ಆಯ್ಲೊ. 

ಆಪುಣ್ ದಯಾಳ್ ಮಾನವ್ ಲಕ್ಬಣಾಂನಿ ಜಲ್ಮೊನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕರ್ಮಾಂಚೊ ಪ್ರತೀಕಾರ್ 

ಜಾವ್ನ್ ಅಧಾರ್ಮಿಕ್ ರಾಕ್ಬಸ್ ಕಾಸ್ತಾಚೊ ದುವಾಳೊ ಮ್ಹಾಕಾ ಲಾಗ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ 

ಬಗ್ಗೆಂ. 

ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ಮ್ಹಜೊ ಮಾಂಸ್ಹಾರಿ ಮಿತ್ರ್ ಖುಬಾಳ್ಗೊ- “ಹತ್ತ್, ಪೆದಂಬ್ 

ಉಲಯ್ದಾಕಾ. ತುಂವೆ ದಾದ್ಲ್ಯಾಬರಿ ಮಾಸಾಚ್ಕಾ ಫಡಿಕ್ ಘಾಸ್ ಮಾರಿಜಾಯ್ 

ಆಸ್ಲ್ಲೊ. ಹೆಂ ಮಾಸ್ ಮ್ಹಳ್ಕಾರ್ ಬೊಕ್ರೊ ನಹಿಂ. ಬೊಕ್ರೊ ಜೀವ್ ಆಸ್ತಾನಾ 



38 | ಸತ್ 

ಮಾತ್ರ್. ಆತಾಂ ತೆಂ ವಕಾತ್ ಘಟಾಯೆಚೆಂ ಟೊನಿಕ್- ಹಾಂತುಂ ಜೀವ್ ಘಟ್- 

ಪುಷ್ಟಿ ಜಾತಾ, ಮತ್ ಅಚಲ್, ಜಾತಾ, ಪುರುಷತ್ವ್ ಸ್ಥಿರ್ ಆನಿ ವೃದ್ದಿ ಜಾತಾ'' 

ಮ್ಹಣಾಲೊ. 

ಆಪುಣ್ ಅಚಲ್ ಪ್ರತಿಭಾಶಾಲಿ ಪುರುಷ್ ಜಾತಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಉಲವ್ಲೆ ಮ್ಹಾಕಾ 

ತವಳ್ ತವಳ್ ಕುಸಾಳಾಕ್ ಕುಟ್ಟಿತಾಲೆಂ. ತರ್ ಕಿತೆಂ ಕರುಂ ದೆವಾ?! ಮ್ಹಜಿ ಅಸ್ಕತ್ 

ಜೀಣ್ ಪಳೆತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ಲಜ್ ದಿಸ್ತಾಲಿ. ತರ್ ಭಿರ್ಮತ್ ಬೊಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾರ್ನ್ 

ತಾಚೊ ಅಮೊಲಿಕ್ ಜೀವ್ ಕಾಡ್ನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಅಸ್ಕತ್ ಜಿವಾಕ್ ತಾಚೊ ಸಾಕ್ರಿಫಿಸ್ 

ಭೆಟಂವ್ಚೊ ಸಾರ್ಕೊಗೀ? ಹ್ಯಾ ಸಂಕಷ್ಟಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ವಳ್ವಳ್ಳೊಂ. 

ಪುಣ್ ತ್ಕಾ ದೀಸ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮಿತ್ರಾನ್ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಥರಾಚೆಂ ರುಚಿಕ್ ರಾಂದಾಪ್, 

ನಿಸ್ತಿಂ ಕರ್ಸ್ ತಯಾರ್ ಹಾಡ್ಲ್ಲೆಂ. “ಶುಚಿತ್ವ್ ರಹಿತ್ ಪರಿಸರ್ ವ ನಂಯ್ಚಿ ತಡ್ 

ಜೆವ್ಲಾಕ್ ಬಸೊಂಕ್ ಯೋಗ್ಕ್ ನಹಿಂ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ ಆನಿ ಪೈಲೆಂಚ್ ಬಂದಬಸ್ಟ್ 

ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಹೊಟೆಲಾಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಪವ್ನ್ ವ್ಹರುನ್ ಗೆಲೊ. 

ಫುಡೆಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾಂಡಾವಳಿ ಪರ್ಮಾಣೆ ಮೇಜ್ ಮಾಂಡ್ಲಲೆಂಚ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ. 

ಗಾರ್ಪ್, ಸುರಿ, ಕುಲೆರ್ ಆನಿ ಬೊಶಿಯೆಚ್ಕಾ ಕುಶಿನ್ ನಿತಳ್ ಧಹಾಚಾ ಘಡಿಯೆಚೊ 

ತುವಾಲೊ, ಸಗೈೆಂ ತಯಾರ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ. 

“ಪುರುಷತ್ವ್ ನಾತ್ಲ್ಲೊ ದಾದ್ದೊ ದರ್ಲಿಕ್ ಭಾರ್'' ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಉತ್ರಾಂಚೊ 

ಮಾರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಗರ್ವಾಚ್ಕಾ ಶಿರೆಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಲೊ. ಹೆಂ ಉಣೆಪಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಠಿಣ್ 

ಥರಾನ್ ಧೊಸ್ತಾಲೆಂ. ಅಶೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಜೀವ್ ಗೆಲ್ಮಾರೀ ಹೈ ಪಾವ್ಚಿಂ ಬೊಕ್ಲಾಬರಿ 

ದೊಳೆ ಧಾಂಪುನ್ ಮಾಸಾಚ್ಕೊ ಘಡಿ ಗಿಳ್ತಲೊಂ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ನಿರ್ದಾರ್ ಹಾಂವೆ 

ಮ್ಹಜ್ಮೆಯಿತ್ತ್ಯಾಕ್ ಫೆತ್ತೊ. 

ಹ್ಮಾ ಚಿಂತ್ಲಾಂನಿ ಮ್ಹಜೊ ಮೆಂದು ಸಂಪೂರ್ನ್ ಭ್ರಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಹಾಂವೆ 

ಘಟ್, ದೊಳೆ ಧಾಂಪ್ಲೆ ಆನಿ ಬಕಬಕ ಕರ್ನ್ ಗ್ರಾಸುನ್ ಸೊಡ್ಲೆಂಚ್!!! ದೊಳೆ ಉಗ್ಗೆ 

ಕರ್ರಾನಾ ಮಾಸಾ ಪ್ಲೇಟ್ ಖಾಲಿ ಆಸ್ಲ್ಲಿ!!! 

ಅಶೆಂ ಮ್ಹಜಿ ದೆದೆಸ್ಟಾರ್ ಮತ್ ಘೆವ್ನ್ ಹಾಂವೆ ಜಿಣಿಯೆಂತ್ ಚಿಂತಿನಾಸ್ತಲೆಂ 

ಕಾಮ್ ಕರ್ನ್ ಸೊಡ್ಲೆಂ. ಅಪುಟ್ ಸಸ್ಮಹಾರಿ ಮ್ಹಜೆಂ ಕೂಳ್ ಆನಿ ಆಜ್ ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ 

ಜಾಣಾ ಆಸೊನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಧರ್ಮಾಂಚೆ ಉಪದೆಸ್ ಹಾಂವೆ ಮೊಡ್ಲೆ ತೆಂ ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾ 

ಆಸ್ಲ್ಲೊಂ. ಅಶೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕೂಳ್, ಕುಟಾಂಬ್ ಆನಿ ಧರ್ನ್ ದ್ರೋಹಿ ಮ್ಹಳ್ಳೊ 

ತಿಬೊ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕೊಶೆಡ್ಡಾಚೆರ್ ಪಡ್ಲ್ಲೊ. 
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ಕಶೆಂ ಕಶೆಂ ಸಾಧನ್ ಕೆಲ್ಕಾರೀ ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂ ಪಯ್ಕೆ ಉರಾನಾತ್ಲ್ಲೆ. ಹಾಂವ್ 

ದಾಂಚ್ ಖಡ್ಕಿ, ಬೊಲ್ಸಾಂ ಖಾಲಿ ಜಾಲ್ಕಾರ್ ಮ್ಹಜೊ ಮಾಸ್ ಖಾಯ್ರೊ ಮಿತ್ರ್ 

೦ಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಪೈಶೆ ಹಾಡ್ತಲೊ?! ತೆಂ ತಾಕಾಚ್ ಕಳಿತ್. ದೆಕುನ್ ಹಿಂ ಗುಪಿತ್ 

ಸ್ತಾಂ ಮಾರುಂಕ್ ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ವರ್ದಾನಾತ್ಲ್ಲೆಂ ಖಾಣ್ ಖಾಂವ್ಕ್ ಹಟಾನ್ ಆನಿ 

ರ್ರಂಟಾನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೈಬರಿ ತೊಚ್ ಪೈಶೆ ಖರ್ ಕರ್ದಾಲೊ. ಹರ್ಕೆಕ್ ಪಾವ್ಸ್ ಮಾಸಾ 

ಸಣ್ ಖಾತಾನಾ ಮ್ಹಜೊ ಪ್ರಾಣ್ ತುಟ್ಲ್ಲ್ಯಾಬರಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಭಗ್ತಾಲೆಂ. ಜಾಲ್ಕಾರ್ಯೀ 

ರಾಕಾ ಜಿವಾನ್ ಘಟ್ಮುಟ್, ಹೆರಾಂ ದಾದ್ದ್ಯಾಂ ಬರಿ ಜಾಯ್ದೆ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಬಳಾದಿಕ್ 

೧ಡ್ಡಿ ಹಾಚೆರ್ ಜಯ್ ವ್ಹರ್ತಾಲಿ. 

ವೊರೊಡ್ ಕಾಡಿತ್ತ್ ದೊಳೆ ಧಾಂಪುನ್ ಗಿಳ್ಲ್ಹ್ಯೊ ಮಾಸಾ ಫೊಡಿ ಪೊಟಾಂತ್ 

ಡ್ವಾಳೊನ್ ಅಜೀರ್ಲ್ ಜಾತಾಲ್ಕೊ. 

ಅಜೀರ್ಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಫ್ರಮಾರ್ ಜಾಂವ್ಚಾ ವೆಳಾರ್ಚ್ ಮ್ಹಜಿ ಆವಯ್ ವತ್ತಾಯೆನ್ 

ವ್ಹಾಕ್ ಆಪಯ್ತಾಲಿ! ಹಾಂವೆ ನಾಖುಶಿ ದಾಕಯ್ದ್ಯಾರ್. - ಕೂಡ್ಲೆ ಕಾರಣ್ ಆನಿ 

ವರಣ್ ವಿಚಾರ್ತಾಲಿ. . “ಮ್ಹಾಕಾ ಜಿರ್ಟೊಣ್ ನಾ. ಜಿಬೆಕ್ ರೂಚ್ ನಾ....'' 

ನ್ಹಣೊನ್ ಹಾಂವೆ ನಿಷ್ಟಪಟಿ ಮ್ಹಣ್ ನಿತಳ್ ಫಟ್ ಮಾರ್ದಾರೀ, ತೆಂ ನೀಚ್, 

ಸತ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಹಾಂವ್ ದುಸ್ತುಚ್ ಜಾಣಾ ಆಸ್ಲ್ಲೊಂ. ಹೆಂ ಚಿಂತುನ್ ಮ್ಹಜೆಂ 

ೂಶೆಡ್ಡ್ ಕಠಿಣ್ ಥರಾನ್ ದುಖ್ತಾಲೆಂ. 

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಧರ್ಮಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಆವಯ್ನ್ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಶ್ರೇಷ್ಟ್ ಸ್ಥಾನ್ ಆನಿ ಮಾನ್ 

'ಮಾನತ್ ಕರ್ನ್ ದವರ್ಲಲೊ. ಆವಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳಾರ್ ಕಠಿಣ್ ತ್ಕಾಗ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಅಖಂಡ್ 

€ ದೆಣ್ಮಾಂಚಿ, ಕುಟ್ಮಾಚಿ ರಾಣಿ. ಅಶೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಮಿ ವ್ಹಡ್ ಜಾಲ್ಮಾರೀ 

ಬಾಂಯ್, ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಆಮಿ ಭುರ್ಲಿಂಚ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಂಚ್ಮಾ ನಿರ್ದೇಶನಾ ಖಾಲ್ 

ಲ್ಲಿ ರಿವಾಜ್ ರೂಢಿರ್ ಆಸ್ಲ್ಲಿ. 

"ಸತ್' ಜಾವ್ನಾಸ್ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಜ್ಮಾ ಅತ್ಮ್ಯಾಚೆಂ ಖಾಣ್. ಸತಾಚಿ ಮನಃತೃಪ್ತಿ 

ಸ್ತಾನಾ ದೀಸ್ ವ್ಹೆತಾಂ ವ್ಹೆತಾಂ ಮ್ಹಜೊ ಅತ್ಮ್ಕೊ ಕ್ಲೀಣ್ ಜಾಯಿತ್ತ್ ಆಯ್ಲೊ. 

ಶ್ಚಾತ್ತಾಪ್ ಆನಿ ಕೊಶೆಡ್ಡಾಚಿ ಕಾಂತವ್ಲಿ ವಾಡ್ಜಿ. ಆಪುಣ್ ಕುಟ್ಮಾದ್ರೋಹಿ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ 

೦ತ್ನಾಂ ಕಾಂತವ್ಲಿ ಮ್ಹಾಕಾ ದೆದೆಸ್ಟಾರ್ ಕಡ್ಕ್ಯಾಕ್ ವ್ಹರುನ್ ಪಾಯ್ತಾಲಿಂ. 

ತರ್ ಖರೆಮಸ್ತೆನ್ ಅಸತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ವಿಕಾಳ್ ದ್ರಾವಣ್ ಮ್ಹಜ್ಮಾ ಅತ್ಮಿಕ್ 

ಏತಾಕ್ ಸೊಡ್ನ್ ಕಿತೆಂ ಫಾಯ್ದೊ?. ಮ್ಹಜಿಂ ನಿಸ್ಕಳ್ ಮತಿಚಿಂ ಮಾಂಯ್- ಬಾಷ್ 

ಜೆಂ ಅಧಾರ್ಮಿಕ್ ಆನಿ ಖೊಟೆಂ ಜೀವನ್ ಜಾಣಾ ಜಾಲಿಂ ತರ್, ಸಂಸಾರ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ 

ಖಾಚ್ಕಾ ಕೊಂಡಾಂತ್ ಕಠಿಣ್ ನಿರ್ಬಾಗ್ಬಣಾಂತ್ ತಿಂ ರುರೆ ಧುತೆಲಿಂ. ಹೆಂ ಚಿಂತುನ್ 

_ಜ್ಕಾ ಮನಾಂತ್ ಕಠಿಣ್ ಅಶಾಂತಿ ಉಬ್ಬಾತಾಲಿ. 
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ದೆಕುನ್ ಹಾಂವೆ ಚಿಂತ್ಲೆಂ- ಸುದ್ರಾಪಾಚ್ಕಾ ನಿಬಾನ್ ಆಡ್ವಾರ್ಲೆಲೆಂ ಖಾಣ್ ಖಾವ್ನ್ 

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವ್ಹಡಿಲಾಂ ವಿರೋಧ್ ವ್ಲೆಚ್ಕಾ ಬದ್ದಾಕ್, ತಗ್ಸಾಲ್ಲ್ಯಾ ಜೀವನಾಂತ್ ದೀಸ್ 

ಸಾರ್ದೆಂ ಸಹಜ್ ನಹಿಂವೇ? 

ಮನ್ಶ್ಯಾಚಿಂ ನಿಸ್ಕಳ್ ಜಿವಿತ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ದೆವಾಚೆಂ ಪವಿತ್ರ್ ತೇಂಪ್ಲ್. "ಸತ್' 

ಜಾವ್ನಾಸಾ ತಾಂತುಂ ರಾಜ್ ಕರೊ ಪವಿತ್ರ್ ಉಜ್ಜಾಡ್. ಜರ್ತರ್ ಅಸತಾನ್ ಜಿವಿತ್ 

ವಿಭಾಡ್ಲೆಂ, ತರ್ ತೆಂ ಪವಿತ್ರ್ ತೇಂಪ್ಲ್ ರಿತೆಂ, ದುಸ್ಟಾಲ್ಲೆಂ ಭುತಾಚೆಂ ಕೊಡ್ಕೆಂ 

ಜಾತಲೆಂ. 

ಹೆ ಮ್ಹಜೆ ಚುರ್ದುರೆ ಆನಿ ಕಾಳ್ವಾಚೊ ಹುಲೊಪ್ ತಪ್ಕೀಲ್ ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಜ್ಮಾ 

_ಮಿತ್ರಾಲಾಗಿಂ ಸಾಂಗ್ಲೊ. ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ- “ಸಗ್ಳೊ ಸಂಸಾರ್ ಸುಧಾರ್ಹಾರೀ ತುಮ್ಚೆಂ 

ಪೆಡ್ಡಿಸ್ ಸಂಕುಚಿತ್ ಶಾಸ್ತ್ರ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದಾವ್ಲೆಂತ್ಲೆಂ ಸೊಡ್ದೆಂ ನಾ. ತುಮ್ಚೆಂ 

ಬೋಡ್ ನಳಿಯೆಂತ್ ಫಾಲ್ಲಿ ಸುಣ್ಕಾಚಿ ಶಿಮ್ಚಿಚ್ ಸೈ!'' ಮ್ಹಣೊನ್ ಉದ್ಗಾರೊ. 

ತ್ಕಾ ದಿಸ್ ಥಾವ್ನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸೈಂಭಾಕ್ ವಿರೋಧ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಮಾಸಾಖಾಣಾಂಚೊ 

ಆಹಾರ್ ಸೆಂವ್ಚೊ ಹಾಂವೆ ಬಂಧ್ ಕೆಲೊ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಿವಾಂತ್ ಏಕ್ ನವಿ ಸಕತ್, 

ನವೊಚ್ ಭರ್ವಸೊ ಭರ್ಲ್ಲೆಬರಿ ಜಾಲೆಂ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಜಿಣಿಯೆಕ್ ಪಾಟ್ ಕರ್ನ್ ನವಿ 

ನಿತಳ್ ಸ್ವನಿಯಂತ್ರಣಾಚಿ ಜಿಣಿ ಜಿಯೆಜಾಯ್ ಆನಿ ಜಯ್ತೆವಂತ್ ವೈಭವಾಚೊ ನವೊ 

ಅಧ್ಯಾಯ್ ಉಘಡ್ಡಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಬಳಾಧಿಕ್ ಧ್ಯೇಯ್ ರುತಾ ಜಾಲೊ. 

ಮ್ಹಜೊ ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಅಶ್ಲೀಲ್ ಗುಣಾಂಚೊ ಮಿತ್ರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ 

ಖಾಸ್ಲಿ ಜಿವಿತಾಕ್ ನಿರಂತರ್ ಕಾಂತಂವ್ಧಿ ಏಕ್ ಕೀಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ. ಮ್ಹಾಕಾ 

ಮಾಂಸ್ಹಾರಿ ಕರ್ಯಾ ತಾಚಾ ಮಾಂಡಾವಳಿಕ್ ಮುಳಾಂತ್ಚ್ ಕುರಾಡ್ ಪಡ್ತಿ. ಹಾಂತುಂ 

ತೊ ಹರ್ವಾಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆ ರುಜ್ವಾತ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ಚ್ ಉದಲಿನಾ. ಪುಣ್... 

ಮಾಸ್ ಖಾಂವ್ಚೆಂ ಬಂಧ್ ಕೆಲ್ಮಾರೀ, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸನಿ ಲಾಗ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಮಿತ್ರಾನ್ ಮ್ಹಜಿ 

ಪಾಟ್ ಸೊಡ್ಲಿನಾ. ವಿವಿಧ್ ವಿಧಾನಾಂ, ಸಾಧನಾಂ ಆನಿ ಮಾಧ್ಯಮಾಂ ವಾಪುರ್ನ್ 

ಮ್ಹಜೆಂ ನಿಸ್ಕಳ್ಪಣ್ ಪಿಸುಡ್ಡ್ಯೊ ವಾಟೊ ರುಂದಾಯಿತ್ತ್ ಆಯ್ಲೊ. ಹೈ ವರ್ವಿಂ 

ವೃಭಿಚಾರಿಣಿ ಕಡೆಂ ಸಂಭೋಗಾಚೊ ಸಂಪರ್ಕ್ ಕರ್ನೊ ವಿಮರ್ಕಾತ್ಮಕ್ ಅಧ್ಯಯನ್ 

ಕರಿಲಾಗ್ಲೊ. ಹೆಂ ಉಲೊಣೆ ಆಯ್ಕೊನ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಮ್ಹಜಿ ಸೈಂಭಿಕ್ ವೊಡ್ಡಿ 

ೌಚಾಂಬಳ್ ಜಾಲಿ. ಹಿ ಬಳಾಧಿಕ್ ವೊಡ್ಡಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಅಸ್ಕತ್ ಕೂಡಿಚ್ಕಾ ಅಸ್ಥಿರ್ 

ಮನೋಭಾವಾಚೆರ್ ರಾಜ್ವಟ್ಕಾಯ್ ಚಲಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ. ಕಶೆಂ ಕಶಂ ಹ್ಮಾ ತಾಳ್ಲೆಚೆರ್ 

ಜಯ್ಸ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ಸಾಧನ್ ಕೆಲ್ಮಾರೀ, ಲೈಂಗಿಕ್ ವೊಡ್ಡೆಚ್ಚಾ ಆಯಸ್ಕಾಂತಿಕ್ ಆವರಣಾ 

ಭಾಯ್ ವ್ಹಚುಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಅಸಕ್ಕ್ ಜಾಲೊಂ. ಪಾಸ್ಫೆಕ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ಪಲ್ಮಾ 
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ನಯೆಚೊ ಲೈಂಗಿಕ್ ಎಕ್ಟೊಟ್ ಗುಪಿತ್ ಕರುನ್ ಪರಿಣಾಮ್ ಪಳೆಯ್ದೆ ಮ್ಹಳ್ಳಿ 

'ತುರಾಯ್ ಆನಿ ಕುತೂಹಲ್ ಮ್ಹಜ್ಮಾ ತನ್-ಮನಾಚೊ ಕಾಣೆರ್ ಕಾಡ್ತಾಲಿ. 

ಮ್ಹಜಿ ಅಮೊಲಿಕ್ ಮಾಣ್ಣುಗಿ ಬಹಿರಂಗ್ ವಿಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಘಾಲ್ನ್, ದೆವಾಸ್ಪಣ್ 

ಇಂಡುನ್ ಪಾಡಾರಿ ಚೆಡ್ವಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಮರುಭಾ ಭಗುನ್... ಇಶ್ಶಾಪ್ಪಾ!! ತಿ ಲೈಂಗಿಕ್ 

೦ರ್ಲಿ ಖ್ಯ್ಕಾಸ್ಟ್ ಪಿಡಾ ಲಾಗ್ಲಿ ಜಾಲ್ಕಾರ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಕಾಜಾರಿ ಸುಖಾಳೆಂ ಜಿವಿತ್ 

'0ಗೊನ್ ವ್ಹೆತಲೆಂ. ಹೆಂ ಚಿಂತುನ್ ಕಾವ್ದೆವ್ನ್ ಧಡ್ಡಡೆ ಆನಿ ಭೈಂ ಭಗ್ತಾಲೆಂ. 

ತಾಲ್ಕಾರ್ಯೀ ಕುಡಿಚೆ ವೊಡ್ಡೆಚೆರ್ ಸಂಪೂರ್ಲ್ ನಿರ್ಬಂಧ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಮ್ಹಜೆಂ 

ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಪಾವ್ಲೆಂನಾ. 

“ಹೆಂ ಚೊರೈಚೆಂ ಕಾಮ್ ಮ್ಹಜೆ ನಿಮ್ಮಿಂ ಜಾಂವ್ದೆಂನಾ ಸಾಯ್ಬಾ....'' ಹಾಂವೆ 

ಇಢ್ ಘಾಬ್ರೆವ್ನ್ ಗುಣ್ಣುಣೊನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಇಷ್ಟುಚ್ಕಾ ಕಾನಾಂತ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. 

ತಾಚೊ ಜಿನೊಸ್ ಚಾಪ್ಟೊ ಜಾಲೊ. ಅಪ್ರಾದ್ಕಾಬರಿ ಏಕ್ ಹರ್ಶೆಂ ಸೊಂಡ್ 

ರ್ನ ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ: 

“ತುಕಾ ಭಿರಾಂತ್ ದಿಸ್ತಾ ಜಾಲ್ಕಾರ್ ಧೆಡೊ ಹಾಂವ್ ರಾವ್ತಾಂ. ಹೆರಾಂಕ್ 

ರುಭಾವ್ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಫಿಕಿರ್ ತುಕಾ ನಾಕಾ. ತೊ ಘುಟ್ ಹಾಂವ್ ಸಾಂಬಾಳ್ತಾಂ. 

ಂವೆ ಮಿಜಾಸ್ಕೆನ್, ದವ್ಹತೆನ್ ವ ಬಾಕಿ ಆಸ್ಲ್ಲಿ ಆಂಗವ್ಲ್ ಫಾರಿಕ್ ಕರುಂಕ್ ವ್ಹೆಚೆಂ 

ಹಿಂ. ಫಕತ್ ಸೈಂಭಿಕ್ ಪಿಸಾಯೆಚಿ ಆಶಾ ವ ತಾಂಡ್ಲಿ ಭಾಗೊಂವ್ಚ್ವ್ಯ ಖಾತಿರ್ ಆನಿ 

ುಕ್ ಅಪೂರ್ಟ್ ಅನುಭವ್ ಜೊಡ್ಡ್ ಸೃಷ್ಟಂತ್ಲ್ಯಾ ಹರ್ ಸಾಮಾನ್ಕ್ ಜಿವಿಂಬರಿ 

ತೆರಾಲ್ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ್ ಕರ್ನಿ ಕರ್ದೈ ಖಾತಿರ್ ವ್ಹೆಚೆಂ!'' ಉದ್ಗಾರ್ಲೊ ಯಮಲೋಕಾಂತ್ಲೊ 

ಖಸಿಫೆರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾನಾಂತ್ ಪುಸ್ಲಾವ್ಲಚಿ ಶಿಮ್ಚಿ ಘಾಲ್ಡ್. 

ಕರಾಳ್ ಸಂಗತ್ ಸಂಪಿ, ಸರಳ್ ಕೆಲ್ಕಾರೀ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಿವಾಂತ್ ಶಿರ್ಕಿರೊ ಚರ್ಲೊ. 

ಸ್ಹುಜ್ಮಾ ಕುಡಿಂತ್ ಅತಿರೇಕ್ ಆನಿ ಮನಾಂತ್ ಅವಿವೇಕ್. ಉಬಾಳ್ಕಾ ಭೊಗ್ಲಾಂಚಿ 

ಸ್ಹುರಭಾ ಆಟಾಲಿ. ತ್ಕಾ ವಿಚಿತ್ರ್ ಸಕ್ತೆನ್ ಮ್ಹಜ್ಮಾ ಅತ್ಮ್ಮಾಕ್ ವೆಡ್ಕೊಳ್ ಘಾಲೊ. 

ಗ್ಳೊ ವೇಳ್ ಮರುುದಾಯೆಕ್ ಸ್ತ್ರೀ ಸಂಭೋಗ್ ಸುಖಾಚ್ಛಾ ಸುಮಧುರ್ ಚಿಂತ್ಲಾಂನಿ 
ಬ್ಹಜಿ ಮತ್ ಪಿಶಿ ಜಾಲಿ. ಹ್ಯಾ ಅಥ್ವಾ ರೆತಿರೆಚ್ಕಾ ಬುರ್ನಾಸ್ ಪ್ರಸಂಗಾನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ 

ಸ್ಕಳ್ ಚಿಂತ್ನಾಂಕ್ ಖೊಡೊ ಘಾಲೊ. 

ಮ್ಹಜೊ ಮಿತ್ರ್ ಕಾಳೊಕಾಚೊ ಕುಂವರ್, ಮ್ಹಾಕಾ ಸಂಪೂರ್ಸ್ ದೊಳೆ ಬಂಧ್ 
ಕಾಲ್ಲ್ಯಾ ಯಜ್ಞಾಪಶುಕ್ ವ್ಹರ್ನ್ ಗೆಲೊ ಮಾರಿಗುಡ್ಕಕ್. ಮ್ಹಣ್ಣೇ ಕೊಲ್ಹಂತಾಚ್ಕಾ 

ುಡಾಕ್. ತೊ ಮ್ಹಜಿ ಅಸ್ಕತ್ಕಾಯ್ ಸಂಪೂರ್ಡ್ ಜಾಣಾ ಆಸ್ಲ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ದುರಂತಾಚೆರ್ 
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ಜಯ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ಮ್ಹಜೆಕಡೆ ಸಕತ್ ನಾಸ್ಲ್ಲಿ. ಮತಿಂತ್ ಅಸ್ಕ್ವ್ಯಸ್ತ್ ತಳ್ಮಳೆ 

ಆರಂಭ್ ಜಾವ್ನ್ ಹಾತ್ಪಾಂಯ್ ಕಠಿಣ್ ರಿತಿನ್ ಕಾಂಪೊಂಕ್ ಸುರು ಜಾಲೆ. ಲಜೆನ್ 

ಮ್ಹಜೆಂ ತನ್, ಮನ್ ಮ್ಹಜೊ ಜೀವ್ ಚಿವೊನ್ಚ್ ಗೆಲೆಂ. 

ಯಮದೂತಾನ್ ಬೋವ್ ಚತುರಾಯೆನ್ ಪಯ್ದ್ಲಿಚ್ ಬಂದ್ಬಸ್ಕ್ ಕೆಲ್ಲಿ. 

ವೇಶೈಚೆಂ ಲೇಖ್ ಫಾರಿಕ್ ಕರ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಬಾಳ್ಬುದಿಚಿಂ ಸೂಚನಾಂ ದೀವ್ನ್ ತಾಂಡುನ್ 

ಕುಡಾ ಭಿತರ್ ಲೊಟುನ್ ಅಪುಣ್ ನಪೈೆಂಚ್ ಜಾಲ್ಲೊ! ಪಾತ್ಕಾಚ್ಕಾ ಕೊಂಡಾಂತ್ 

ಹಾಂವ್ ಖೈದಿ ಉಭೊ ರಾವುಲ್ಲ್ಯಾಬರಿ ಹಾತ್ ಪಾಂಗುರ್ನ್ ಉಭೊ ರಾವುಲ್ಲೊಂ. 

ಕೂಡ್ ಮ್ಹಜಿ ಥಂಯ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ಅತ್ಮೊ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಅನಿಷ್ಟ್ ಕುಡಿಕ್ ಸಾಂಡುನ್ 

ಗೆಲ್ಲೊ, ಮ್ಹಳ್ಕಾರ್ ಫಟ್ ಜಾಯ್ಕಿ ನಾ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆಂಗಾಂತ್ ಬಳ್ ನಾಸ್ಲ್ಲೆಂ. ಭ್ಯೆಂ 

ಆನಿ ಭುಲ್ ಹ್ಮಾ ಸಕ್ತಿನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಫೆರಾವೊ ಘಾಲ್ಹೊ. ಪಾಂಯ್ ಮ್ಹಜೆ ಥರ್ಕಾರ್ 

ರಾವೊಂಕ್ ಇನ್ಕಾರ್ ಕರ್ತಾಲೆ. ದಾಡಾಮಾಂ ನಿರಂತರ್ ಪೆಟುನ್ ಪಡ್ತಾಲಿಂ. ಹರ್ದ್ಹ್ಯಾಂತ್ 

ಭಾತ್ ಖಾಂಡ್ಲ್ಲೊ ಅನುಭವ್ ಜಾತಾಲೊ. ಕಾಳಿಜ್ ಕಠಿಣ್ ರಿತಿನ್ ದಡ್ಡಡ್ತಾಲೆಂ. 

“ಬರ್ಮಾ ಮನಾಚಿ (7) ಮೊದೊರ್ನ್(!) ಪ್ರತ್ಕಕ್ಷ್ ಜಾಲಿ! ಸಾಮ್ಕೊ ರಂಗ್ ಆನಿ 

ಸುಗಂಧಾಚೊ ಥಾಪೊಚ್. ದೆಡಾ ಪಾಂಯಾನ್ ದಾರಾಕ್ ವೊಣ್ಕೊನ್ ಮ್ಹಜಿ ಸೊಭಾಯ್ 

ಪಳೆತಾಲಿ. ಮ್ಹಜಿ ಜೀಬ್ ವೊಡ್ಡ್ಯಾರೀ ಯೇನಾ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಸಂಪೂರ್ಲ್ 

ಶ್ನೆಳ್ಕಾಚೂಚ್ ಮುದೊ ಕಸೊ ಜಾಲ್ಲೊಂ! 

ತಿಚೆಂ ಸೈರಾಣ್ ಚುಕ್ಲೆಂ. ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜನ್ಮಾಂತ್ ಆಯ್ಕಾನಾಸ್ಲ್ಯೊ ಶ್ರೇಷ್ಮ್ 

ವರ್ದಾಚ್ಕೊ ಗಾಳಿ ತಿಣೆ ಮ್ಹಾಕಾ ಸೊವ್ಚೊ. ನಿಂದಾ ಖೆಳ್ಕುಳಾಂಚ್ಕಾ ಮಾರಾಂನಿ ಮ್ಹಜೆಂ 

ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ್ ಚೆಂಚೊನ್ ಗೆಲೆಂ. ಹಾಂವ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಭೆರೊ ಜಾಲ್ಲೊಂ. ತ್ಕಾ ಕರಾಳ್ 

ಧಾರುಣ್ ಬಾಯ್ಲೆನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಾಪಿಯಾಕ್ ಗಳ್ಳಾಕ್ ಗಚ್ಚಿ ದೀವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ 

ಲೊಟ್ಟೊ! | 

ಹೊ ಉತ್ರಾಂಚೊ ಮಾರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕುಡಿ ಅತ್ಮ್ಮಾಕ್ಚ್ ನಹಿಂ, ಬಗಾರ್ 

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಅಮೂಲ್ಸ್ ದಾದ್ದ್ಯಾಪಣಾಚ್ಛಾ ಕಾಂದ್ಯಾಕ್ಚ್ ಬಸ್ಲೊ. ಹಾಂವ್ ವಳ್ವಳ್ಳೊಂ, 

ಕಳ್ಚಳ್ಳೊಂ ಆನಿ ಲಜೆನ್ ಮೆಲೊಂ. ಆಕಾಸಾಕ್ ದೀಷ್ಟ್ ಲಾಯ್ಲಿ- “ಭಾಗೆವಂತಾ, 

ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತ್ಕಾಕ್ ಸಾಂಡ್ದಾಯ್?'' ಬೋವ್ ದುಖಿನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆ. ತಿ 

ಬೊಬಾಟ್ ಕೊಣಾಕ್ಯೀ ಆಯ್ಕಾಲಿನಾ. 

ಮ್ಹಜ್ಮಾ ಹಣೆಬರ್ಬಾಚೊ, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಖೊಟ್ಕಾ ಚಾಲಿಚೊ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಠಿಣ್ 

ಕಾಂಠಾಳೊ ಆಯ್ತೊ. “ಹೆತ್ತ್! ದಳ್ಲಿರ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಜಿವಿತ್. ಪರತ್ ಪರತ್ ಹಾಂವ್ 

ತ್ಕಾಚ್ ಪೊಟ್ಟು ಬಾಂಯ್ತ್ ಪಡ್ತಾಂ. ಹಿ ಮ್ಹಜಿ ಅಸ್ಕತ್ಕಾಯ್ ನಹಿಂ, ಬಗಾರ್ ಖರಿ 
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ಸುಸ್ತ್. ಹ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪಿಶೆಪಣಾಚೆರ್ ಜಯ್ತ್ ವ್ಲೆಲ್ಕಾ ಶಿವಾಯ್ ನಿರ್ವೊಗ್ ನಾ. ಹಂ 

ನ್ಲಾಕಾ ವ್ಯಕ್ತ್ ಆನಿ ಖಚಿತ್ ಜಾಲೆಂ. 

ಅಚಾನಕ್ ಯಮ್ದೂತ್ ಪರತ್ ಹಾಜಿರ್ ಜಾಲೊ. . “ಮನ್ಮ್ಯಾ””' ಮ್ಹಣಾಲೊ 

ತೊ “ತುಂ ಜಾವ್ನಾಸಾಯ್ ಪಡ್ಬಶಿ, ಪ್ರಯೊಜನಾಕ್ ಪಡಾನಾತ್ಲ್ಲಿ ವಸ್ತ್. ಪಾಡ್ 

ನಾವ್ನ್ ಜಾಲ್ಕಾತ್ ದೀಸ್ ತೀನ್! ಸಗ್ಳೊ ಸಂಸಾರ್ ಸುಧಾರ್ಲ್ಹಾರೀ ತುಂ 

ಬಧಾರ್ಹೊನಾಂಯ್'' ಮ್ಹಣೊನ್ ಲಾಂಬ್ ದೆಂಪಾಂ ಕಾಡ್ನ್ ತಿರ್ಕಾಸ್ ಪಳೆತ್ತ್ ಚಲ್ತೇ 
ವೊ... 

ಹಾಂವ್ ಮೊಣ್ಕೂ ನಹಿಂ ಅಧ್ಯಯನಾನ್; ಬಗಾರ್ ಲಜೆನ್, ಸಂಪೂರ್ಲ್ 

ಸಾಡಾವ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಮ್ಹಜಿ ಕೂಡ್ ಆನಿ ಭಂಗಯಿಲ್ಲೊ ಅತ್ಮೊ ಘೆವ್ನ್ ಪಾಶಾಂವ್ 

ನಗಿತ್ ಪಾಟಿಂ ಆಯ್ಲೊಂ. 

ಗಾಢ್ ನಿಯಾಳ್ ಕರ್ನ್ ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ರಚ್ನಾರಾಕ್ ಸತ್ಚ್ ಧನ್ಶವಾದ್ ದಿಲೆ. 

ತಾಣೆ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಯಿನ್ನ್ ವೆಳಾರ್ ಹ್ಕಾ ಮಾಲ್ದಿಸಾಂವ್ ದುರಂತಾಂತ್ಲೆಂ ನಿವಾರ್ದಲ್ಕಾಕ್ 

ತಾಕಾ ಹರುನ್ ತಾಚಿ ಸ್ತುತಿ ಹಾಂವೆ ಕೆಲಿ ಆನಿ ತುಳ್ಸಿ ಕಾಟ್ಕಾಕ್ ನಿರ್ಮಳ್ ಚ್ಯಾರ್ 

ಭೊಂವಾಡೆ ಕಾಡ್ಜ್ ಮಂತ್ರಾಂ ಕರಿತ್ತ್ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ್ ನಮಸ್ಕಾರ್ ಕೆಲೊ. 

ಮ್ಹಜ್ಮಾ ಗ್ರಹಚ್ಚಾರ್ ಆನಿ ಖರೆಮಸ್ತೆನ್ ಪರಿಪಿಕಾಯೆಕ್ ಪಾಂವ್ಚೈ ಆದಿಂ 

ಅಪ್ಲ್ಯಸ್ಮಕಿ೦ ಹಾಂವೆ ಮಾಗುನ್ ಘೆತ್ಲ್ಲೊ ಶಿರಾಪ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಖಾಸ್ಗಿ ಕಾಜಾರಿ 

ಜಿವಿತಾಚೆರ್ ಭೆಜ್ಜೊ. 

ಮ್ಹಜೆಂ ಕಸ್ತೂರ್ಬಾಯ್ ಗಾಡ್ ಸ್ತ್ರೀ ದೆಣ್ಕಾಂಚೆಂ ಆನಿ ಜಾಣ್ವಾಯೆಚೆಂ ತುಪೆಂ. 

ಶಿಕಾಪ್ ತಾಕಾ ನಾತ್ಲ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಮಾರಿ ಸರ್ವಜ್ಞಾನ್ ಸರ್ ಮಾನವ್ ದೆಣ್ಮಾಂಚೆಂ 

ಡೈವಿಕ್ ತೇಂಪ್ಲ್ ತಿಚೆ ಥಂಯ್ ಬಾಂಧ್ಲ್ಲೆಂ. ಕುಡಿಚೆಂ ಆನಿ ಅತ್ಮ್ಮ್ಯ್ಯಾಚೆಂ ಶುಚಿತ್ವ್ 

ತಿಚೆಕಡೆ ವಿಚಾರುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಆನಿ ಶಿಕೊಂಕ್ ಜಾಯ್. 

ಹಾಂವ್ ನೂತನ್ ಸಮಾಜಿಚ್ಮಾ ತಾಂತ್ರಿಕ್ ನಿಪುಣಾಯೆಚ್ಛಾ ಪ್ರಜಳಾಕ್ ಲಬ್ಲೊನ್ 

ನಿಂಪ್ರದಾಯ್ ಸಾಂಡುನ್ ಲೌಕಿಕ್ ಸುಖಾಕ್ ಬಲಿ ಜಾಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ತಿ ಜಾಣಾ 

ಆಸ್ಲ್ಲಿ. 

ಜಿವಿತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ವತ್ತಡಾಂಕ್ ಆನಿ ಸಮಸ್ಕಾಂಕ್ ಬಲಿ ಪಡೊನ್ ಮ್ಹಜ್ಮಾ ಕುಂದ್ಟೊನ್ 

ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಭಲಾಯ್ಕೆಕ್ ದೊಳ್ಳಾಂ ಭಂವಾರಿಂ ದಿಸಾಂದೀಸ್ ಚಡೊನ್ ಯೆಂವ್ಚಿ ಕಾಳ್ಬಾಣ್ 
ನಾಕ್ಸ್ ದಿತಾಲಿ. ಮ್ಹಜೆಂ ಬೆಪಾರ್ವಾಚೆಂ ವರ್ತನ್, ಇರೊನ್ ಗೆಲ್ಲಿಂ ಆದರ್ಕಾಂ, ಕಾಳಿಜ್ 

೦ದ್ಚ್ಯಾ “ಏಕ್ ಮಾರ್ ದೋನ್ ಕುಡ್ಕೆ' ಉತ್ರಾಂನಿ ತಿಕಾ ಕ್ಲೀಣ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಮಾರೀ, 

ರೈಕ್ ದೀಸ್ ರುಚಿಕ್ ರಾಂದಪ್ ಕರ್ನ್ ರಿತ್ಕಾ ಪಾಂಯಾಂನಿ ದೇವ್ ತೆಂಪ್ಲಾಕ್ 



44 ಸತ್ 
ವ್ಹಚುನ್ ಯೇವ್ನ್ ಭಾಡ್ಕೊಂಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪತಿಚಿ ವಾಟ್ ಪಳೆತಾಲಿ. ಪತಿವೃತಾ 

ಜಾವ್ಲಾಸಾ ಆಪ್ಲೆಂ ಪರಮೋಧರ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಭಾಸೆನ್ ಜಿಯೆವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ಮ್ಹಜ್ಯಾ 

ಸ್ವಾಧಿಕ್ ಜಿಣಿಯೆ ಸಾಂಗಾತಿಣಿಕ್ ಸಾಂಗುನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಉತಾರ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ತಿಚ್ಕಾ 

ನಿರಾಪ್ರಾಧಿ ಕಡ್ಟಳಾಕ್ ಆರೋಪಾಚೊ ತೇಜ್ ಭಾಲೊ ಮಾರ್ದೂ. 

ಮ್ಹಜೊ, ಸನಿ ಲಾಗ್ಲ್ಲೊ ತೊಚ್ ಅನಿಷ್ಟ್ ಮಿತ್ರ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ: 

“ತುಜಿ ಬಾಯ್ಲ್, ತುಂ ಭಾಯ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ತವಳ್ ದುಸ್ರ್ರಾಂ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಕಡೆ 

ಉಬ್ಬೊಣ್ ಪಾಶಾರ್ ಕರ್ತಾ. ಆನಿ ತುಜ್ಕಾ ಸಮೊರ್ ಆಂಜ್ಯಾಬರಿ ಹಾಸುನ್ ಖೆಳೊನ್ 

ತುಕಾ ಬಾನಾಯ್ರಾ!!'” 

ಹೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಹಾಂವ್ ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಮಿಟಾಚ್ಮಾ ಖಾಂಬ್ಯಾಬರಿಂ ಸ್ತಬ್ಬ್ 

ಜಾಲೊಂ. ಆಘಾತಾನ್ ಹಾಂವೆ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ದೊಳೆ ಸೊಡ್ಲೆ. ಮ್ಹಾಕಾ ಕಠೀಣ್ ಶಿರ್ಕಿರಿ 

ಕಾಂಪ್ ಆಯ್ಲಿ. ಖಣಾನ್ ಖಣ್ ವೇಗ್ ಆರಾವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಘರಾ ಧಾಂವೊನ್ 

ಆಯ್ದೊಂ. ಕಸ್ತೂರ್ಟಾಯೆಚಿ ರುಡ್ಡ್ತಿ ಕರುಂಕ್. 

ಕಾಮಾರ್ ಆಸ್ಲ್ಲಿ ತಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ಲೆಂ ಹಾತಾಂತ್ಚ್ ಘೆವುನ್ ಸಂತೊಸ್ಸರಿತ್ 

ವದನಾರ್ ವಿಚಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಪ್ರಾಣ ಆಯ್ಲಿ. ಮ್ಹಜೆ ಥಂಯ್ ಏಕ್ ಶೆವೊಟ್, ಏಕ್ 

ಉದ್ದೇಶ್ ನಾಸ್ಲ್ಲೊ. ಫಕತ್ ಉಚಾಂಬಳಾಯ್ ಆನಿ ಅಕ್ಲಾಸ್ ವಿರಾಜ್ ಕರ್ತಾಲೆ. 

ಹಾಂವೆ ಕೈಫೆತ್ ಕೆಲಿ ಆರೋಪ್ ಮಾಂಡ್ಲೊ! 

ತಿಚೊ ಮೋಗ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ ತರೀ, ಪೆಲ್ಮಾಚೆಂ ಉತಾರ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಕಠೀಣ್ 

ದ್ವೇಷ್ ಕರ್ನ್ ತಿಚೆರ್ ಹಾಂವಂ ಉಜೊ ವೊಂಕ್ಲೊಂ. 

ತಿ ಭಾವ್ದಿ ಕಾಲುಬುಲಿ ಜಾಲಿ. ಘರಾಂತ್ ವಾದಾಳ್ ಉಟ್ಟೆಂ. ಅಮ್ಚೆ ಮಧೆಂ 

ಉತ್ರಾಂಚೆಂ ರುಗ್ಗೆಂ ಜಾಲೆಂ. “ಪಾತ್ಮೆಣೆಚೊ ಘಾತ್ ಕೆಲೊಯ್"' ಹಾಂವೆ ಆರ್ಬಟ್ 

ಮಾರ್ದೊ. ತಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ನಿಬ್ಬೊರ್ ರಾಜಾಂವಾಚ್ಕಾ ಪಂದಾ ಚಿರ್ದಾಲಿ. 

“ಕೊಣ್ ತೊ ಜುದಾಸ್ ಮೀಂಡ್?'' 

ದಾಂತ್ ಖಿರ್ಲುನ್, ದಾಡಾಮಾಂ ಚಾಬೊನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆ ತಿಕಾ. 

ಸಜ್ಜಿತ್ ಗೊಮ್ಬಿ ಲುಂವ್ಹಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಕಸ್ತೂರ್ಬಾಯ್ ತಾಟ್ಲೆಲಿ. 

ಉತ್ರಾಂಚ್ಮಾ ಮಾರಾಂನಿ ತಿಚೆಂ ನಿತಳ್ ಕಾಳಿಜ್ ಚೆಂಚ್ಲ್ಲೆಂ. ತಿಚೆ ಮಾನಸಿಕ್ ಕಳ್ವಳೆ 

ಆನಿ ಶಾರೀರಿಕ್ ತಳ್ಮಳೆ ತಿಕಾ ಆನಿ ದೆವಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಕಳಿತ್. 

ತಿಚೆ ಸತಾ ಥಂಯ್ ಫಟ್, ತಿಚ್ಕಾ ಬೊಳೆಪಣಾಕ್ ಘಾತ್, ಮ್ಹಜ್ಮಾ ಅರ್ತ್ 

ನಾಸ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಆರೋಪಾನ್ ತಿಚೆಂ ನಿಸ್ಕಳ್ ಸ್ತ್ರೀ ಸೈಂಭ್ ಹಲ್ಕೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ. 
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ತಿಕಾ ಹ್ಮಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಮನ್ಶ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ನೀತ್ ಮೆಳಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಭರ್ವಸೊ 

0ಡಳ್ಳೊ. ದೆಕುನ್ ವಿಚಿತ್ರ್ ia ಭಾಸಾವ್ನ್ ತಿ ದೆವಾಚಿ ಕುಮೊಕ್ 

ಸಾಗಾಲಾಗ್ಲಿ. ತಿಚ್ಕೆ ಮತಿಂತ್ಲೆ ವಿಕೃಾಪ್ ಬೋವ್ ಅಸಹಾಯಕ್ ಥರಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ 

ಾತಾಂನಿ ಪಿಂತ್ರಾಯ್ತಾಲಿ. ತಿಚಿ ಮನೋಗತ್ ಪಿಸಾಂತುರ್ ಜಾಲ್ಲಿ. 

ಬೆಜಾರಾಯೆನ್ ತಲ್ಲೀನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಸೈರಾಣ್ ಫೆವ್ನ್ಸ್ ತಿ ಪಾಟಿಂ ಫುಡೆಂ ವ್ಲೆತಾಲಿ. 

ಚ್ಕಾ ಚಾಲಿಂತ್ ಶೆವೊಟ್ ನಾಸ್ಲ್ಲೊ. ಎಕಾ ಕಾಳಾರ್ ಕಾಜಾರಿ ಜಿವಿತಾ ವಿಶಿಂ 

ದರ್ ಸ್ವಪ್ನಾಂ ದೆಖ್ಲ್ಲೆಂ ತಿಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಆತಾಂ ಅಂಧ್ಮಾರಾಂತ್ ಭರೊನ್ ಗಲ್ಲೆಂ. 

ರಾತಿಚೊ ವೇಳ್ ತರೀ, ಚಾಂದ್ಲ್ಯಾಚೆ ದೀಸ್ ತೆ. ಮ್ಹಜಿ ಫರಾಮಸ್ ಮ್ಹಾಕಾ 

ಳೊನ್ ಆಯ್ದಿ. ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಅಗಾಧ್ ವಿಧೇಯ್ಪಣಾಚ್ಕಾ ನಿರಾಪ್ರಾದಿ 

ಾಯ್ಲೆಕ್ ನಿಷ್ಟುರ್ ಖೊಟ್ಕಾ ಆರೋಪಾನ್ ಆನಿ ಬಾಸ್ಕಳ್ ಉತ್ರಾಂನಿ ತಿಚ್ಮಾ ಸ್ತ್ರೀ 

೦ಭಾಚಿ "ಖುನ್' ಕೆಲ್ಲಿ!! ಪಾಡ್ ಮಿತ್ರಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಹಾಂವ್ಚ್ ಪಡೊನ್, ಪಾಡ್ 

ಾವ್ನ್, ಕುಡಿ ಅತ್ಮ್ಮಾಚಿ ದೆಸ್ವಾಟ್ ಕರುನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ನಿತಳ್ ನಿಸ್ಕಳ್ ಕಸ್ತೂರ್ಬಾಯೆಚ್ಕಾ 

ನಾಯಾಮೊಗಾಚೊ ಸ್ವಾಧಿಕ್ ಘೂಂಟೆರ್ ಹಾಂವೆ ನಾಸ್ ಕೆಲ್ಲೊ. 

ಹ್ಯಾ ಅಟ್ಟಾಂಗ್ ಸಮಾಜ್ದ್ರೋಹಿ ಮಿತ್ರಾಚ್ಕಾ ಪಾಡ್ ಪಡ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಇಷ್ಟಾಗತಿನ್ 

ಜೆಂ ನಿಸ್ಸಂತಾನ್ ಜಾಲೆಂ. ಕ್ರಮೇಣ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಫರಾಮಸೆಚಿ a ಕಳುನ್ 

ಏತಾನಾ ವೇಳ್ ಉತ್ರೊನ್ ಗೆಲ್ಲೊ. ಮ್ಹಜಿ ನಿರ್ದೋಷಿ ಕಸ್ತೂರ್ಬಾಯ್ ನಿರಾಶೆಚ್ಕಾ 

ಾತಾಳಾಕ್ ಪಾವುಲ್ಲಿ. ದುಖಿನ್ ಭರ್ಲ್ಲೆಂ ಆಪ್ಲೆಂ ನಿತಳ್ ಕಾಳಿಜ್ ತಿ ಪೊಶೆತಾಲಿ. 

“ದೆಕುನ್ ಸರ್ಟ್ ದಾದ್ಹ್ಯಾಂನೊ, ಮ್ಹಜೆ ಥಾವ್ನ್ ಲಿಸಾಂವ್ ಘೆಯಾ. ಅಸಲೊ 

ನ್ಯಾಯ್ ಸ್ತ್ರೀ ಸೈಂಭಾಚೆರ್ ಥಾಪಿನಾಕಾತ್. ರುಜ್ಜಾತಿಚ್ಯಾ ತೆನ್ಕ್ಯಾವಿಣೆ ಆರೋಪ್ 

ಖಂಡ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಸಜೀವ್ ರುಜ್ಜಾತಿವಿಣ ಕೂಣಾಚೆರ್ಚ್ ಆರೋಪ್ 

ನಾಂಡಿನಾಕಾತ್.'' 

ಅಸಲ್ಕಾ ದುಖಿಂತ್ಲೆಂ, ಸ್ತ್ರೀ ಸೈಂಭಾಕ್ ಬರೊ ದೇವ್ ನಿವಾರುಂದಿ. 

ದೆಕುನ್ ಹಾಂವೆ ಲೆಕ್ಲಾಂ- ಸ್ತ್ರೀ ಸೈೆಂಭ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಸೊಸ್ಸಿಕಾಯೆಚೊ ಅವತಾರ್. 

ು0ಕಾ೦ ಆಜೂನೀ ಸೊಸುಂಕ್ ಮಳ್ತಾ ಆಪಾಲಿಪಾ ಆನಿ ಗರ್ದವಿಣ. 

ತರ್ ಖೈಂಸರ್ ವ್ಲೆತೆಲಿ ಏಕ್ ನಿತಳ್ ಸ್ತ್ರೀ ಆಪ್ಲೆಂ ಪಾಪ್ಖತ್ ನಾತ್ಲ್ಲೆಂ 

ಸೈಳ್ ದಾಕಂವ್ಕ್? ಸಮಾಜ್ ತಿಕಾ ಬೋಟ್ ಜೊಕ್ತಾ. ತಿಚೆಂ ನಡ್ಲೆಂ ತಾಕ್ಲೆರ್ ತುಕ್ತಾ. 

ಇಲಾನ್ ಮೆಜ್ತಾ. ದಾದ್ದೊ ಧಾರುಣ್ ಜಾತಾ. ಕುಟಾಂಬಂ ತಿಕಾ ಪೈಸ್ ಕರ್ತಾ, ಸೆಜ್ 
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ಸಾಂಬಾರ್ ಖೊಡಿ ಕಾಡ್ತಾ ಆನಿ “ಉಜೊ ನಾಸ್ತಾನಾ ಧುಂವೊರ್ ಯೇನಾ” ಮ್ಹಳ್ಳಿ 

ವಾಂಜ್ಡಿ ಸಾಂಗ್ಲಿ ಥಾಪ್ತಾ. ತರ್ 'ಏಕ್ ನಿರಾಪ್ರಾದಿ ಸ್ತ್ರೀ ತಿಚ್ಕಾ ಸತಾಕ್ ರುಜ್ವಾತಿಚೊ 

ತೆಂಕೊ ಹಾಡುಂಕ್ ಖೈಂಸರ್ ವ್ಲೆತೆಲಿ?! | 
ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಾಳ್ಬುದಿನ್ ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಜೆಂ ದಾದ್ದೆಂಪಣ್ ಭಂಗಯ್ಲೆಂ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ 

ಕಸ್ತೂರ್ಬಾಯೆಕ್ ಆನಿ ಸರ್ವ್ ನಿರಾಪ್ರಾದಿ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್ ದಾದ್ಲ್ಯಾ ಮೊಸ್ರಾಂತ್ಲೆಂ 

ವಿಮೋಚನ್ ಮೆಳೊಂದಿ. 

ದೆಕುನ್, 

ನಮಾನ್ ತುಕಾ ನಿರ್ದೋಷಿ ಸ್ತ್ರೀಯೆ, ಜಾಂವ್ದಿ ಸಾಲ್ಪಸಾಂವ್ ತುಜೆಂ 

ಜಯ್ ವ್ಹರುನ್ ದಾದ್ದ್ಯಾ ಮೊಸ್ರಾಚೆರ್, ಉದಂವ್ಚಿ ಕೇರ್ಡ್ ಕಾಳ್ಮ್ಯಾ 

ಅಂಬ್ರಾರ್ 

ನಿರಾಪ್ರಾದಿ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚೆಂ ನಿರಾದರ್ಪಣ್, ತಿಚಿ ದೂಖ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳಿತ್ ಜಾಲಿ. 

ಕ್ರಮೇಣ್ ಹಾಂವೆ “ಅಹಿಂಸಾ'ಚೆಂ ಶೋಧನ್ ಕೆಲ್ಯಾ ನಂತರ್, ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಕ್- ಅಪುಟ್ 

ನಿತಳ್ ಸ್ತ್ರೀ ಸಂಭೋಗ್ರಹಿತ್ ಜೀವನಾಂತ್ ಆಸ್ಚೊ ಸಾರ್ ಆನಿ ಥಿರಾಸಣ್, ಹೆಂ 

ಮನಃಪೂರ್ವಕ್ ನಿರ್ದಾರಾನ್ ಆನಿ ಕಸ್ತೂರ್ಬಾಯೆಚ್ಕಾ ಸಮ್ಮತಿನ್ ಪಾಳುಂಕ್ ಸುರು 

ಕೆಲ್ಕಾ ನಂತರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸ್ವಷ್ಟ್ ಕಳಿತ್ ಜಾಲೆಂ ಕೀ, 

“ಬಾಯ್ಲ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ದಾದ್ದ್ಯಾಚಿ ಖಾಸ್ಗಿ ಸೊತ್ತು ನಹಿಂ. ತೊ ಅಮರ್ ಆನಿ 

ಅಮೂಲ್ಕ್ ಸಾಂಗಾತ್, ಎಕಾಮೆಕಾಚ್ಕಾ ಸುಖ್ದಃಖಾಂತ್ ಸಹಭಾಗಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆನಿ 

ಪರಸ್ಪರ್ ಅನುಮತೆನ್ ಸಂಸಾರ್ ಚಲಂವ್ಕ್.” 

ದಾದ್ದೊ ತಶೆಂ ಸ್ತ್ರೀ ವೆಗ್ಳಿಂ ಆನಿ ಮೆಕ್ಳಿಂ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೀ, ತಾಂಕಾಂ ವೆ-ವೆಗೆ ಶೆವೊಟ್ 

ಆಸಾತ್. ತಾತಾಂಚೊ ಅತ್ಮಿಕ್ ಶೆವೊಟ್ ತಾತಾಂಚೆಂ ಬರೆಂ ವಾಯ್ಸ್ ತಿಂ ತಿಂ 

ಜೊಡ್ಕಾತ್. 

ಜನನ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಪರಮ್ ಧೈೇಯಾನ್ ಎಕಾಮೆಕಾಚ್ಕಾ ಜಿಣಿಯೆಂತ್ ಭರ್ಸಾತಾತ್. 

ತಾಂತುಂ ಊಂಚ್ ಆನಿ ಕೀಳ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ವರ್ನ್ ನಾ. 

ಅಶೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ದಾದ್ಲೊ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಶ್ರೇಷ್ಠ್ ದಾದ್ಹ್ಯಾಚ್ಮಾ ಮಟ್ಟಾಕ್. ಆನಿ 

ಸ್ತ್ರೀ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಶ್ರೇಷ್ಠ್ ತಿಚ್ಕಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್. ಸಬಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚಿಂ ದೆಣಿಂ 

ದಾದ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ನೈತಿಕ್ ಸಕ್ತೆಕ್ ಮಿಕ್ವಾತಾತ್ ಜಾಲ್ಕಾರ್, ದೊನೀ ಕಾಳ್ಜಾಂ ಎಕ್ಟೊಟ್ಟ್ಯಾರ್ 

ಮಾತ್ರ್ ಸರ್ಲಿಂಚೆಂ ಸುಖ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಮೆಳ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಕಾರ್ ಚೂಕ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ನಾ. 
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೪ ಕಾಳಾಚಿ ಕಾಂತೊವ್ನಿ, ಕುಮ್ಸಾರ್ ಆನಿ ಮೋಕ್ಸ್. 

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪಾಡಾರಿ ಸಾಂಗಾತ್ಕಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಬೋವ್ ಅಧಾರ್ಮಿಕ್, ಅಶ್ಲೀಲ್ ಜಿಣಿ 

ಯೆಂವ್ಚಾ ಆದಿಂ, ಆನಿ ಹಾಂವ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಂವ್ಚಾ ಪುರ್ವಿಂಚ್ ಮ್ಹಜ್ಮಾ ಚಾಲ್ತ್ಯಾ 

ಲ್ ಚಮ್ಮಣಚಿ ಸ್ಥಿತಿ ಚಿಂತಾಜನಕ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಪರಿಣಾಮ್ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ 

ಹಾನ್ ಶಗುಣಾಂಚ್ಕಾ ಮಾಂಯ್ ಬಾಪಾಚೊ ಅನ್ನಾಡಿ, ಪೋಲಿ, ಪಾರ್ಪಳ್ ಪೂತ್ 

ವ್ನಾಸ್ಲ್ಲೊಂ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ಸಕಯ್ದಿಂ ನಿಧರೃನಾಂ ಅಖಂಡ್ ರುಜ್ಜಾತ್ ದಿತಾತ್. 

ಲ್ಹಾನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಚಡುಣೆ ಇಕ್ರಾ- ಬಾರಾ ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆರ್ 
ದಕ್ ಪಾನಾಂಚೊ ಧುಂವರ್ ಮ್ಹಳ್ಳಾರ್ ಜಿವಾಚಿ ಗಾಂಟ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಲ್ಲಿ. 

ುಬಮ್ಬೆಚೊ ಘಮ್ಲಮ್ ಪರ್ಮಳ್ ಘೆತಾನಾ ಮ್ಹಜೇ ತಕ್ಲೆಂತ್ ಸುಮಧುರ್ ಸಂಗೀತ್ 

ಾಜ್ಮಾಲೆಂ. 

ಮ್ಹಜೊ ಎಕ್ಲೊ ಬಾಪ್ಟೊ ಸದಾಂಚ್ ಸಿಗ್ರೆಟ್ ವೊಡ್ಡಾಲೊ. ಹಿ ತಾಚಿ ದೇಖ್ 

ಸ್ಹಾಕಾ ಬರಿಚ್ ರುಚ್ಚಿ. ಬೋವ್ ಆದರೈ್ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಧುಂವ್ರಾಚೊ ಧಮ್ ಮಾರ್ಟ್ ಸುಖಿ 

ಕೊಂಕಿ ಕಾಡ್ಜಿ ತಾಚಿ ಸವಯ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಚಾಲ್ತ್ಮಾ ಜೀವನಾಂತ್ ಗುಪಿತ್ ಕೃಷಿ ಕರ್ಕಾಲಿ. 

ತರ್ ಆತಾಂ ಕಿತೆಂ ಕರ್ದಂ? ದಾತಾರ್ ಪಿಸಾಂಟ್ ಬುಧಿಚೊ ಸೂಕ್ಕ್ “ಕಲ್ಲುಕುಟ್ಟಿ 

ನಸ್ತಾಚೊ'' ಆನ್ಮೇಕ್ ಚೆಡೊ ಮ್ಹಾಕಾ ಈಷ್ಟ್ ಜಾವ್ನ್ ಭೆಟ್ಟೊ. ಆಮಿ ಗುಪಿತ್ ಏಕ್ 

ಲ್ಲೊ ಕೆಲೊ. ಜಾಲ್ಕಾರ್ಯೀ ಸಿಗ್ರೆಟ್ ಹಾಡುಂಕ್ ದೊಗಾಂಯ್ ಕಡೆ ಧಮ್ಹಿ 

ಇಸ್ಲ್ಲಿ. ದೆಕುನ್ ಬಾಪ್ಲ್ಯಾನ್ ವೂಡ್ಜ್ ಉಡಯಿಲ್ಲೊ ಕುತಿಯೊ ವಿಂಚುನ್ 

ಕಾಂಯ್ ಕರ್ನ್ ಆಡೊಸಾಕ್ ವ್ಹಚೊನ್ ಆಮಿ ಸುಶೆಗಾತ್ ಧಮ್ಮ್ ಮಾರುಂಕ್ 

`ರಂಭ್ ಕೆಲೆಂ. ವ್ಹಡಿಲಾಂಚ್ಕಾ ತನ್ಮೆಚ್ಕಾ ಜಾಳಾಂತ್ ಸಾಂಪ್ಣಾನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಅನುಮಾನ್ 

'ಮ್ಕಾಂ ಕಠೀಣ್ ಧೂಸ್ತಾಲೊ. ದೆಕುನ್ ಕುತಿ ವೊಂಟಾಂನಿ ಅಂದ್ದುನ್ ಧರ್ಲ್ಯಾರೀ 

ಮ್ಹಿ ನದರ್ ಸುತ್ತುರಾಚಿ "ಸರ್ವೇ' ಕರ್ತಾಲಿ. 

ಹಾಂವೆ ವೊಡ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಿಗ್ರೈಟಿಚಿ ಕುತಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮಿತ್ರಾಕ್ ಪಾಶಾರ್ ಕರ್ತಾನಾ, ತ್ಕಾ 

`ರೊನ್, ಜಿರೊನ್ ಲಾಸೊನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕುತಿಯಾಂನಿ ಕ್ಯಾಂಚ್ ದಮ್ಮ್ ಉರಾನಾಸ್ಲೊ. 

ಾಣ ಪಾಂಯ್ ದೀವ್ನ್ ವೊಡ್ಡ್ಯಾರೀ ತಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ದುಂವೊರ್ ಯೇನಾಸ್ಲ್ಲೊ. ತರೀ 

ಕ್ರಿಪಣಾನ್ ತೊ ತಿಂ ಚಿಂವ್ಹಾಂ ಅಭಿಲಾಷೆನ್ ಚಿಂವ್ತಾಲೊ. 

ಯೆದೊಳ್ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಬಿಡಿ, ಸಿಗ್ರೆಟಿಚ್ಕೊ ಕುತಿಯೊ ಧಾರಾಳ್ ಮೆಳ್ತಾಲ್ಕೊ. 

ಣ್ ಬಾಪ್ಟೊ ಶಹರಾ ಭಾಯ್ರ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ತವಳ್ ಹಪ್ರೊಭರ್ ಪಾಟಿಂ ಯೇನಾತ್ಲಾ 

ಖ್ತಾ ಆಮ್ಚೆ ವಾಂದೆ ಜಾತಾಲೆ. ಕುತಿಯಾಂಕ್ ಬರ್ಗಾಲ್ ಪಡ್ಕ್ತಾಲೊ. ದೆಕುನ್ ಆಮಿ 
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ನವ್ಕರಾಂಚ್ಕಾ ವಸ್ಟ್ರಾಂನಿ ಗುಪಿತ್ ಸಾಸ್ಪೊನ್ ತಾಂತುಂ ಮೆಳ್ಳೆಲ್ಕಾ ಪೈಶ್ಶಾಂಕ್ ಜಂಪಯ್ 

ಮಾರ್ನ್ ಆಮ್ಚಾ ಆಡೆಚ್ಯಾ ಗ್ರಾಂತಿಕ್ ಬಿಡಿ ವೊಡ್ಡ್ ಧಡೊ ಬಾಂಧ್ಹಾಲ್ಕಾಂವ್ 

ಜಾಲ್ಕಾರ್, ಬಿಡಿಯೆಚೊ ಕಾಟ್ ಲಿಪವ್ನ್ ದವರುಂಕ್ ಫಾವೊ ತೊ ಸುರಕ್ಷಿತ್ ಜಾಗೊ 

ಮೆಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ಆಮಿ ಹದಾ ಜಾತಲ್ಕಾಂವ್! ತ್ಕಾ ಶಿವಾಯ್ ಥೂಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ 

ಕಾಮ್ಲಾರಾಂಚಿಂ ಬೊಲ್ಸಾಂಯೀ ರಿತಿಂ ಆಸ್ತಾಲಿಂ! ದೆಕುನ್ ಆಮಿ ಪೊಪಾಯೆಚ್ಕಾ 

ದಾಂಡಾರ್ಕಾ ಬರಿ ನಳಿಯೆಚೊ ದಾಂಡಾರೊ ಹಾಡ್ನ್ ತಾಂತುಂ ಕಿತೆಂ ಕಿತೆಂ ಭರ್ನ್ 

ಧುಂವರ್ ಸೊಡುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲೊ. ಹ್ಯಾ ವಿಕಾಳ್ ಕಾಳ್ಕಾ ಧುಂವ್ರಾಕ್ ನಿದ್ಲ್ಲೊ 

ಪೆಟೊ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಶಿಂಕೊ ಕಾಡಿತ್ತ್ ಧಾಂವ್ತಾಲೊ! ಜಾಲ್ಕಾರ್ ಆಮಿ ಸಂತೃಪ್ತೆ ಚೊ 

ಸ್ವಾಸ್ ಸೂಡ್ಕಾಲ್ಕಾಂವ್. | 

ಕಾಳ್ಕಾ ಸಾಂತೆಂತ್ಲ್ಯೊ ಕುತಿಯೊ ವೊಂಟಾಂ ಮಧೆಂ ಚಿಡ್ಕಾತಾನಾ ಆಮ್ಚೆಂ ಪ್ರೌಢ್ಪಣ್ 

ಆನಿ ಗೌರವ್ ಆಪಾಪಿಂಚ್ ಚಡ್ತಾಲೊ! ಹ್ಯಾ ದುರ್ಲುಣಾನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪರಿಸ್ಥಿತೆಚೊ 

ರಂಗ್ ಬದ್ದೊನ್ ಆಮ್ಚಾ ಜಿವಿತಾಚೆ ವಿಪ್ರೀತ್ ಭಂಗ್ ಜಾಲೆ. 

ಪಾಡಾರಿ ಸುಣ್ಕಾಬರಿ ಭಂವೊನ್ ಮಾರೊಗ್ ಮೆಜ್ಜ್ಯಾ ಜೀವನಾನ್ ಆಪಾಪಿಂ 

ಆಮ್ಕಾಂ ಶೂನ್ಶತಾ ಉಬ್ಬಾಲಿ. ಕಠಿಣ್ ಎಕ್ಸುರ್ಪಣ್ ಭೊಗ್ಗೆಂ. ಮುಖಾರ್ ಕಾಳೂಕ್ಚ್ 

ದಿಸ್ಲೊ. ಘಡಿಯೆನ್ ಘಡಿ ಜಿವಾ ಭಿತರ್ಲೆಂ ವಾದಾಳ್ ಉಚಾಂಬೊಳ್ ಸಾಗೊರಾಂತ್ಲಾ 

ತುಫಾನಾ ಬರಿ ನಿರಂತರ್ ರುಡ್ಬೊಂಕ್ ಸುರು ಜಾಲೆಂ. 

ನಾಂತ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಮೋಗ್ ಮೈಪಾಸಾಚಿಂ ಮನ್ಶ್ಯಾಂ. ನಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಜೀವನಾಂತ್ 

ಫಳಾಧಿಕ್ ವಾವ್ರ್. ನಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ನಿರಂತರ್ ಉಮ್ಹಾಳ್ಚೊ ಭರ್ವಸೊ. 

ಕಿರ್ಕೊಳ್ಚಣಾನ್ ರೆವೊಡ್ ಘಾಲ್ಲೆಂ ಆಮ್ಚೆಂ ಜಿವಿತ್, ಶೀಘ್ರ್ ರದ್ದ್ ಕರ್ನ್ ಸೊಡ್ದೆಂ 

ಅಧಿಕ್ ಬರೆಂ. ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಕಠಿಣ್ ಸಂಕುಚಿತ್ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಮ್ಹಜೆ ಥಂಯ್ ರೂಪಿತ್ 

ಜಾಲಿಂ. 

ಜಿಣಿ ಫಳಾಭರಿತ್ ಆನಿ ಪ್ರಕಾಸ್ಸರಿತ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಥರಾನ್ ಮ್ಹಿನತ್ ಫೆಂವ್ಚಿಂ 

ಯೆವ್ವಣಾಂ ಮಾಯಾಕ್ ಜಾಲ್ಲಂ. 

ಹೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ ಕರಾಳ್ ವಾದಾಳ್ ನಣ್ತಾ ಪಣಾಚೆಂ. ನಿಸ್ಸಾರ್ ಕಾಳ್ವಾಂತ್ಲೆಂ 

ಅಪುಟ್ ತುಫಾನ್ ಥಂಡ್ ಕರುಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಸಕ್ಲೊಂ ನಾ. 

ಆತಾಂ ಜಿವ್ಪಾತ್ ಕರ್ದಿ ಪಿಸಾಯ್ ಬಳ್ ಜಾಲಿ. ಕೊಣೆಂಗೀ ಸಾಂಗ್ಲ್ಲೆಂ 

"ದುತ್ರ್ಯಾಚ್ಮೊ ಬಿಯೊ ಅಪುಟ್ ಸಂಕ್ಪಾಷಣ್' ಮ್ಹಣೊನ್. ಹಂ ಕಾದ್ರ್ಯಾಚ್ಯಾ 

ಫಳಾಂ ಪರಿ, ಘೆಂವ್ಕ್ ಸಂಪೆಂ ಸರಳ್, ನಾ ಕೊಡ್ಬಾಣ್...ಜಾಲ್ಕಾರ್... ಆಪ್ಲೆಂ 

ಕಾಮ್- "ಸರ್ಗಾರಾಜಾಕ್' ಧಾಡ್ದೆಂ ಆಪುರ್ಪಾಯೆನ್ ಕರ್ನ್ ಸೊಡ್ಮಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಭಗ್ಲೆಂ. 
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ದೆಕುನ್ ಆಮಿಂ ರಾನಾಕ್ ಸೊಧುನ್ ಗೆಲ್ಮಾಂವ್, ಹಾಡುಂಕ್ ದುತ್ರ್ಯಾಚ್ಕೊ 

ಯೊ. ರಾನಾಂತ್ ಹೆಣೆ ತೆಣೆ ರುಡಾಂಚೆರ್ ಥಾವ್ನ್ ರುಡೊನ್ ಪಡ್ಲ್ಹ್ಯೊ ಬಿಯೊ 

ಎಕ್ಟಾಂಯ್ ಕೆಲ್ಕೊ ಆನಿ ಫೆವ್ನ್ ಶೀದಾ "ಕೆದರ್ದಿ' ದೇವ್ಮಂದಿರಾಕ್ ರಿಗ್ಲ್ಯಾಂವ್. 

ನಿರಂತರ್ ದೆವಾಲಾಗಿಂ ಸಂಭಾಷಣ್ ಕರೈ ಬರಿ ಸಮಯೆಚೊ (ದಿವೊ) ಉಜ್ವಾಡ್ 

ಲ್ಹಾನ್ ವ್ಹಡ್ ಜಾತಾಲೊ. ಕಾಶ್ಕೊಭರ್ ತೇಲ್ ತೂಪ್ ವೊತ್ತೆಂ. ಸುಕೊನ್ 

ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪಣ್ತೆಕ್ ಮುಂಡು ಘಾಲ್ನ್ ನಮಸ್ಕಾರ್ ಕರ್ನ್ ದರ್ಕನಾಚೈ ಕುರ್ಬೆ ಸಾಂಗಾತಾ 

ತೃಪ್ತಿ ಜೊಡ್ಲಿ. ಆನಿ ನಿರ್ದನ್ ಗುಪ್ತೊ ಜಾಗೊ ಸೊಧುನ್ ಗೆಲ್ಮಾಂವ್. ಅಚಾನಕ್ ಎಕಾ 

ಥರಾಚೆಂ ಭೈಂ ಜಿವಾಂತ್ ಘುಸ್ಲೆಂ. ಚಿಂತುನ್ ಫ್ರಡ್ಲೊ ಪಾಶಾಂವ್ ಜೀವ್ ಕಾಣ್ಮಿರ್ದೊ. 

ನಿರ್ದನ್ ಸುವಾತ್. ಭಿರಾಂತೆಚೊ ಕೊನ್ಸೊ! ಹ್ಕೊ ಸಂಕ್ಪಾಷಣಾಂಚ್ಕೊ ಬಿಯೊ, 

ಆಪ್ಲಂ ವಿನಾಶಿಕ್ ಕ್ರಿಯೆಂ ತಕ್ಬಣ್ಚ್ ಸುರು ಕರ್ರಿತ್ ಜಾಲ್ಕಾರ್ ಹಾಂವ್ ಗುಮಾನಿತ್ತ್ 

ಕಾಸಾಕ್ ಪ್ರಯೋಜನಾಕ್ ಪಡಾನಾಸ್ತಾನಾ “ಘುಡ್ ಘಾಲಿನ್''(ಮೊರಾನ್) ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ 

ಭಿರಾಂತೆನ್ ಆಂಗ್ ಹುನ್ ಜಾಲೆಂ. ಕಠಿಣ್ ದುಬಾವ್ ಸುರು ಜಾಲೊ. ಸಂಕಷ್ಟ್ 

ಆಯ್ಕೆ ಜಾಲೆ. ಜಾಲ್ಕಾರೀ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಭಿತರ್ ದೋನ್, ತೀನ್ ಬಿಯೊ ಗೀಳ್ ಜಾಲ್ಲೊ! 

ಮ್ಹಜ್ಮಾ ಭಿಕಾರೃಣಾಚೊ ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ಕಾಂಠಾಳೊ ಆಯ್ಲೊ. ಅಯ್ಯೋ ದೆವಾ! 

ಆತಾಂ ಕಿತೆಂ ಕರುಂ? ಹುತಾವಳ್, ತಳ್ಮಳೆ ಸುರು ಜಾಲೆ. ಕಶೆಂ ಕಶೆಂ ವೊರೊಡ್ 

ಕಾಡ್ಲ್ಯಾರೀ ವೊಂಕೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ವೀಕಾಚ್ಕೊ ಬಿಯೊ ಪೊಟಾಂತ್ ಸ್ಥಿರ್ ಬಸೊನ್ 

ಕಿರ್ಲಾತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೈಬರಿ ಮ್ಹಾಕಾ ತಾಂಡ್ವೋಡ್ ಸುರು ಜಾಲಿ. ಹಾತ್ ಪಾಂಯ್ 

ಬಡಯ್ಲ್ಣಾಾರೀ ವೊಂಕ್ ವ ಉದ್ಕಾಡೆ ಜಾಯ್ನಾ. 

ನಿಮಾಣೆ ಎಕಾಮೆಕಾಕ್ ದುರ್ಸೊಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. ಘಡಿಯೊ ವಾರ್ಕಾ ವೆಗಾನ್ 

ಪಾಶಾರ್ ಜಾತಾನಾ ಆಮಿ, ಕಿರ್ಲಾಂ ವೆಗಾನ್ ಮಾಂಡುನ್ ದವರ್ಲ್ಲಾ ಸಾರಿಯೆಕಡೆ 

ವ್ಹೆತಾಂವ್. ಅಶೆಂ ಭೊಗ್ಗೆಂ. ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಧಡೊ ಬಾಂಧುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ಮ್ಹಣ್ 

ಚಿಂತುನ್. ಹಾತಾ, ಪಾಂಯಾಚಿ ಕಠಿಣ್ ವೋಳ್ ಸುರು ಜಾಲಿ. ದೊಳೆ ಗೈರೆ ಜಾಲೆ ಆನಿ 

ಜೀಬ್ ದಾಟ್ ಜಾಯಿತ್ತ್ ಆಯ್ಲಿ. 

ಕುಂಟಾವ್ನ್ ಕುಂಟಾವ್ನ್ "ರಾಮ್ಜೀ' ಮಂದಿರಾಕ್ ಸುರಾಂಟಿ ಮಾರ್ದಿ. 

ಮರ್ಲಾಚ್ಕೊ ತಾಂಡ್ವೊಡಿ ಸುರು ಜಾಲ್ಕೊ. ಅಸಮಧಾನ್ ಆನಿ ಅಶಾಂತಿ 

ವಿರಾಜ್ ಕರ್ತಾಲಿ. ಪ್ರಾಣ್ ಕೆದಾಳಾ ತುಟ್ತಾ?! ಹಾಕಾ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್ಹಾಂವ್. 

ವಾದಾಳ್ ಜಶೆಂ ಆಯ್ಲೆಂ ತಶೆಂ ಪಾಶಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲೆಂ! ತ್ಕೊ ಬಿಯೊ ಆಮ್ಚ್ಯಾ 

ಕಾಲೆತಿಕ್ ನಾಟ್ವೊಂಕ್ ನಾಸ್ಲ್ಲೋೊ. ತ್ಕಾ ಶಿವಾಯ್ ಗಂದ್ ವಾಟಿನಾಸ್ತಾನಾ ಸಗ್ಫ್ಯೊಚ್ 

ಗಿಳ್ಲ್ಲೊ ಬಿಯೊ ಆಸಾ ತಶೆಂ ದುಸ್ರೈ ದಿಸಾ ಉದ್ಕಾಡೆಂತ್ ಭಾಯ್ ಆಯ್ದ. 
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ಹಾಯ್!! ಫುಡೆಂ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಅಕಾಲಿಕ್ ಮರ್ಲಾಚೆ ಆಟೆವಿಟೆ ಪಾಂಗ್ರುನ್ ಅಮಿ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ 

ಕಾಟ್ ಕೃತ್ಮಾಚೆಂ ದೃಶ್ | ಪಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಯೆತಾನಾ ಆತಾಂಯೀ ಮಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಗಾಢ್ ಬೆ 

ದಿಸಾ. 
ಎದಿ 

ಜೀವ್ಚಾತ್ ಕರ್ನ್ ಘೆಂವ್ಚಿ ಸಂಗತ್ ಕಾಂಯ್ ಖೆಳಾಚಿ ನಹಿಂ. ತಾಂತುಂ ಸಲಿಸಾಯ್ 

ನಾ. ಫಕತ್ತ್ ಪಶ್ಚಾತ್ಕ್ಮಾಪ್ ಆನಿ ಸ್ವಧುರೊಣೆ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪಿಸಾಂಟ್ ಬುಧಿಕ್ ಪರಮೋಶಾಕ್ 

ಬಲಿ ಪಡೊನ್ ಜಾಲಾಂ. 

ಹ್ಮಾ ವಿನಾಶಿಕ್ ದುರ್ರಟನಾ ನಂತರ್ ಕೊಣಾ ಕೊಣಾಚ್ಕೊ ಉಷ್ಟ್ಯಾಚ್ಕೊ ಬಿಡಿ, 

ಸಿಗೆಟಿಚ್ಕೊ ಕುತಿಯ್ಕೊ ದಾಸ್ತಾನ್ ಕರ್ನ್ ವೊಡ್ಡಿ ಸವಯ್ ಎಕಾಚ್ಫರಾ ಮಾಯಾಕ್ 

ಜಾಲಿ. ತ್ಕಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ನವ್ಕರಾಂಚ್ಕಾ ಬೊಲ್ಸಾಂತ್ಲೆ ಪಯ್ಕೆಯೀ ಚೊರುಂಕ್ ನಾಂತ್. 

ಬುಧಿ ಪ್ರಕಾಸಾಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾ ನಂತರ್ ಹೆಂ ಆಧ್ವೆಂ ಕಂಠಕ್ ಚಿಂತುನ್ ಮ್ಹಾಕಾ 

ಮ್ಹಜ್ಮಾಚ್ ಪಾಡಾರಿ ಜಿಣಿಯೆಜೊ ಕಾಂಠಾಳೊ ಆಯ್ಲೊ. ಹಾಂವೆ ತ್ಕಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ 

ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಮಾದಕ್ ಪಾನ್ ಸೆವುಂಕ್ ನಾ. ಬಿಡಿ ಸಿಗ್ರೆಟ್ ಸೆಂವ್ಚಿ ಸವಯ್ ಕಠಿಣ್ 

ಗಲೀಜ್. ತೊ ವಿಕಾಳ್ ಧುಂವರ್ ಮನ್ಮ್ಮಾನ್ ವಾರೆಂ ಸೆಂವ್ಚೊ ಅಪುಟ್ ಭಾಗ್ ನಾಸ್ 

ಕರ್ತಾ. ನಿಮಾಣೆ "ಕೆನ್ಸರ್' ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಮಾರೆಕಾರ್ ಪಿಡೆಕ್ ಮನಿಸ್ ಬಲಿ ಜಾವ್ನ್ 

ಮರ್ತಾ. 
ಇದಿ 

ವ್ಹರ್ರ್ಯಾ ಬೆಜಾರಾಯೆಚೆಂ ಆನಿ ಲಜೆಚೆಂ ಆನ್ಯೇಕ್ ಘಡಿತ್ ಮ್ಹಜೆ ಥಂಯ್ 

ಘಡ್ಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ. 

ಹಾಂವ್ ವಾಯ್ಟ್ ಸವಯೆಚ್ಕಾ ಅಶ್ಲೀಲ್ ಮಿತ್ರಾಲಾಗಿಂ ತಂಟ್ಕಾಂಚೊ ಭಾಗಿಧಾರ್ 

ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ಜೋಡ್ ನಾತ್ಲ್ಲಿ ಮೋಡ್ ಕರ್ನ್ ಪಂಚ್ವೀಸ್ ರುಪಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ 

ರೀಣ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಮಿತ್ರಾಲಾಗಿಂ ಭಾಂಗಾರಾಚೊ ನಗ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ. ಏಕ್ ದೀಸ್ ಹಾಂವೆ, 

ತಾಚೊ ಆಂಕ್ಷೊ ಕಾಡ್ನ್ ಗುಪಿತ್ತ್ ವಿಕುನ್ ರೀಣ್ ಫಾರಿಕ್ ಕೆಲೆಂ. ಅಶೆಂ ಹೆಂ ಲಜೆಚೆಂ 

ಕಂಠಕ್ ಮ್ಹಜೆರ್ ವಹಿಸುನ್ ಫೌತ್ತೆಂ. 

ಪಾಟಾಪಾಟ್ ಮ್ಹಜ್ಮಾ ಅರಂಭಿಕ್ ಜಿಣಿಯೆಂತ್ ವಾದಾಳಾಂ ಆಯ್ಲಿಂ. ಶೆಗುಣಾಂಕ್ 

ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಇಡೆಂ ಮೆಳ್ಳೆಂನಾ. ಹೆಂ ಚಿಂತುನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಠೀಣ್ ಉಬ್ದೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ. ಹಾಂವೆ 

ಚೊರ್ರಣ್, ಭಿಕಾರೃಣಾ ಥಾವ್ನ್ ಅಲಗ್ ರಾವಾಜಾಯ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ 

ಕೊಶೆಡ್ದಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆ ಬರಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾಲೆಂ. "ಹಾಂವ್ ಕೆದಿಂಚ್ ಚೊರಿಸೊಂನಾ' 

ಮ್ಹಣ್ ಏಕ್ ದೀಸ್ ನಿಚೆವ್ ಕೆಲೊ. ತ್ಕಾ ಶಿವಾಯ್ ಹೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಖೊಟೆಂಪಣ್ 

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಾಪಾಕ್ ಸಾಂಗುನ್, ತಾಚೆಲಾಗಿಂ ಭಗ್ಸಾಣೆ ಮಾಗುನ್ ಆಬ್ಲೊಲುಸಾಂವ್ 

ಜೊಡಿಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ನಿರ್ದಾರ್ಯೀ ಹಾಂವೆ ಘೆತ್ಲೊ. ಜಾಲ್ಕಾರ್ ಘಮಂಡ್ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಾಚಾ 

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ ಮುಖಾರ್ ರಾವೊಂಕ್ ಆನಿ ತಾಚೆಕಡೆ ಉಲವ್ನ್ ವಿವರ್ಸುಂಕ್ 
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ಕಾ ಧಯ್ರ್ ಪಾವ್ಲ್ತೆಂನಾ. ಮ್ಹಾಕಾ ಆಡ್ಬಡೆಂ ಘಾಲ್ನ್ ಬಡೈತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ 

ನುಮಾನಾನ್ ನಹಿಂ. ತಾಣೆ ಕೆದ್ನಾಂಚ್ ಕ್ರೋಧಾನ್ ಮ್ಹಜೆರ್ ಹಾತ್ ಉಬ್ರಾಂವ್ಕ್ 

ತರೀ, ಮ್ಹಜೆಂ ಕರ್ಮ್ ತಾಕಾ ಸಾಂಗುನ್ ತಾಚ್ಯಾ ನಿತಳ್ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಅವ್ಮರ್ಕಾದಿಚೊ 

ಲೊ ಮಾರುಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ನಾಕಾ ಆಸ್ಲ್ಲೊ. ಪುಣ್ ಕಿತೆಂ ಕರುಂ ಹಾಂವ್? 

ಮ್ಸಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಕ್ಷಮಾ ಮಾಗ್ಲ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಬ್ಬೊಲುಸಾಂವ್ ಕಶೆಂ 

ಳ್ಜೆಂ? ಮ್ಹಜೆಂ ಕೊಶೆಡ್ಡ್ ಕಶೆಂ ನಿತಳ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ?. 

ತ್ಕಾ ದೆಕುನ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಕುಮ್ಸಾರ್ ಎಕಾ ಕಾಗ್ದಾರ್ ಬರವ್ನ್ ಬಾಪಾಕ್ ದಿಂವ್ಚಿ 

ಲೊಚನ್ ಹಾಂವೆ ಕೆಲಿ. 

ಮ್ಹಜಿ ಚೂಕ್ ವಳ್ಳುನ್ ಹಾಂವೆ ಸಂಕ್ಸೇಪ್ ಗಜಾಲ್ ಮುಂದರೂನ್ ಹ್ಯಾ ಪರಿಂ 

ರಯ್ದಿ: 

“ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬೋವ್ ಮಾನಾದಿಕ್ ಬಾಪಾ, ತುಂವೆ ಖರ್ಮಾ, ಬರ್ಮಾ ಮನಾನ್ ಹ್ಕಾ 

ೇೀವ್ ಅನಿಷ್ಟ್ ಚಾಂಡಾಳ್ ಪುಂಡಾಕ್, ಹ್ಕಾ ತುಜ್ಕಾ ಆಯೋಗ್ಕ್ ಪುತಾಕ್, ತಾಚ್ಕಾ 

ತ್ಕಾಕ್ ಸೂಕ್ತ್ ಫಾವೊತಿ ಶಿಕ್ಷಾ ವಿಧ್ಧಿಜಾಯ್. ಮ್ಹಜೆಂ ಅನಾವತ್, ಮ್ಹಜೊ 

ನ್ಮಾಯ್, ಮ್ಹಜೆಂ ಅವಿಧೇಯ್ಸ್ಬಣ್ ಆನಿ ಮ್ಹಜೊ ಸೊರ್ಕುಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ 

ಜ್ಕಾ ಪ್ರದುವಾರಿ ಜಿಣಿಯೆಚೊ, ಚೊರ್ಬಣಾಚೊ, ಬೆಫಿಕಿರ್ ಅಧಾರ್ಮಿಕ್ ಜಿವಿತಾಚೊ. 

ಫಾವೊತೆಂ ಪ್ರಾಶ್ಚಿತ್, ದೈಹಿಕ್ ದಂಡೊವ್ಚಿ ಆನಿ ಶಿಕ್ಲೆಚೊ ಹುಲೊಪ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಪಾಪ್ 

ರಾಸುನ್ ಅತ್ಮಿಕ್ ನಿತಳಾಯ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ನಿತಿಚಿ ಶಿಕ್ಷಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಫಾವೊ ಕರ್. 

೨ಶಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಪುಡ್ಲೆಂ ಜಿವಿತ್ ಪುಣಿ ನಿತಳ್ ಜಾಂವ್ದಿ. ಮುಂದರೂನ್, 

ಹ್ಮಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಕೆದಿಂಚ್ ಚುಕೊನ್ ಸೈತ್ ಅಸಲ್ಮಾ ಕರ್ಮಾಕ್ ಬಲಿ 

ಸಡ್ಡೊಂನಾ. ಹ್ಮ ಮಾರಿಫತ್ ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜೊ ಗುನ್ಮಾಂವ್ ವಳ್ಳುನ್ ತುಜೆಕಡೆ 

ನಗ್ಸಾಣೆ ಮಾಗ್ತಾಂ. ಮ್ಹಜಿ ಕೂಡ್ ಆನಿ ಅತ್ಕ್ಮೊ ತುಂವೆ ವಿದ್ಧಿಲ್ಲ್ಯಾ ಶಿಕ್ಷೆಕ್ ವಳಗ್ 

ರ್ ಯಜ್ಞಾಕ್ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್ತಾಂ. 

ತುಜೊ ಅನಿಷ್ಟ್ ವೆಚಿಕ್ ಪೂತ್” 

ಎಕೆ ಕುಶಿನ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ದಡ್ಡಡ್ತಾಲೆಂ, ಆನ್ಕೇಕೆ ಕುಶಿನ್ ಮೋಕ್ಷ್ ಮೆಳಾತ್ 

ಸ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಭರ್ವಶ್ಕಾಚೆಂ ಕೀರ್ಡ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಸ್ತಾಲೆಂ. 

ತ್ಕಾ ದೀಸ್ ಮ್ಹಜೊ ಪ್ರಾಯೆಸ್ಟ್ ಬಾಪ್ ಅಸ್ಪಸ್ಟ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ. ಉತರ್ 

ಗ್ರಾಯೆಚ್ಯಾ ತಾಚ್ಕಾ ಲಾಚಾರ್ ಘಡಾವಳಿಚೆರ್ ಕಠೀಣ್ ನಿತ್ರಾಣಾಚಿ ರುಜ್ವಾತ್ 

ಶತಾಲಿ. ಪಾಟಿಚ್ಕಾ ದುಖಿಕ್ ಸವ್ಕಾಸಾಯ್ ಲಾಬ್ಜ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಖಾಲಿ ಬಾಂಕಾರ್ 



೨2 ಸತ್ 

`ಫಳ್ಕಾರ್ ಆಡ್ ಪಡೊಂಕ್' ವಯ್ದಾನ್ ತಾಕಾ ತಾಕಿದ್ ದಿಲ್ಲಿ. ತ್ಕಾ ಸಂದರ್ಬಿಂ. 
ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಗುಪಿತ್ ಭಗ್ಲಾಂಕ್ ಧಾಂಬುನ್ ಧರ್ನ್ ಕೂಡಾ ಭಿತರ್ ರಿಗ್ಲೊಂ ಆನಿ ಹಾಂವೆ' 
ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ಕುಮ್ಸಾರೀ ಪತ್ರ್ ತಾಚೆ ಹಾತಿಂ ದೀವ್ನ್ ಶಿಸ್ತೆನ್ ಆನಿ ಅಭಿಮಾನಾನ್- 
ಶಿಕೆಕ್ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್ಟೊಂ. 

ಬೋವ್ ನಿಧಾನಾಯೆನ್ ತಾಣೆ ತೆಂ ಪತ್ರ್ ವಾಚ್ಲೆಂ. ಸೊಸ್ಲಿಕಾಯೆನ್, ಬಿಲ್ಕುಲ್ 
ಆಪ್ಲೆಂ ಮುಖ್ ಹಾಲಯ್ದಾಸ್ತಾನಾ. ತಾಂಡುನ್ ಯೆಂವ್ಚೆ ಉಮಾಳೆ ಸೊಸುಂಕ್ 

ತಾಂಕಾನಾಸ್ತಾನಾ ಸಭಾರ್ ಕ್ಷಣಾಂ ದೊಳೆ ಘಟ್ಟ್ ಧಾಂಪುನ್ ಪರತ್ ತೆ ಉಗ್ತೆ ಕರ್ತಾನಾ 

ದುಃಖಾಂಚ್ಕೊ ರುಧರಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮೊಗಾಳ್ ಬಾಪಾಚ್ಮಾ ಪೊಲ್ಮಾಂ ವಯ್ಲ್ಯಾನ್ ನಿರಂತರ್ 

ವ್ಹಾಳ್ತಾಲ್ಕೊ. ಮ್ಹಜ್ಮಾ ಕರ್ಮಾಂಚ್ಕಾ ಪತ್ರಾರ್ ಸಬಾರ್ ಖಿಣಾಂ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲಿಂ. 

ಗಾಢ್ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಭಂವ್ಡೆಂತ್ಲೊ ತೊ ಜಾಗರ್ ಜಾಲೊ ಆನಿ "ದಿಡ್ಡ್' ಕರ್ನ್ ಉಟೊನ್ 

ಬಸ್ಲೊ. ಬೋವ್ ಶಿಸ್ತೆನ್ ಮ್ಹಜೆಂ ತೆಂ ಪತ್ರ್ ತಿರ್ಕುಟ್ ಕೆಲೆಂ. ಪಿಂಜ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಪತ್ರಾಚ್ಮೆ 

ಕುಡ್ಕೆ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಉಶ್ಕಾಥಳಾ ದವರ್ನ್ ಆಸಾ ತಸೊಚ್ ಆಡ್ ಪಡ್ಡೊ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ 
ಮೊಗಾಳ್ ಮಾನಾದಿಕ್ ಬಾಪಾಚೆ ಆಟೆವಿಟೆ ಆನಿ ಕೊಶೆಡ್ಡಾಚೆ ಗುಪಿತ್ ಸಂಕಷ್ಟ್, 

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತಾಣೆ ಭೊಗ್ಗಿ ಪುಲ್ಲತ್ಸ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸೊಸುಂಕ್ ತಾಂಕಾನಾಸ್ಲ್ಲೆಂ 

ದೂಖ್ ಆಯ್ದೆಂ. ಹಾಂವೆ ಅಧಿಕ್ಚ್ ನಿರಾಧಾರಿ ಗುಪಿತ್ ರುದಾನ್ ಕೆಲೆಂ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ 

ಬಾಪಾಚ್ಕಾ ನಿರ್ದೋಷಿ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಹಾಂವೆ ಮಾರ್ಲ್ಲೊ ಭಾಲೊ ಸಹಜ್ ಮ್ಹಾಕಾಚ್ 

ಲಾಗ್ಲೊ. ಹಾಂವೆ ಪ್ರಮಾಣ್ ಕರ್ನ್ ಮ್ಹಜಾ ಇತ್ತ್ವಾಕ್ ಮ್ಹಳೆಂ- “ಆನಿ ಮುಖಾರ್ 

ಕೆದಿಂಚ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಭುರ್ಕ್ಯಾ ಜಿಣಿಯೆಕ್ ಬಲಿ ಪಡ್ಡೊಂನಾ.”' 

ದುಖಾಂಚ್ಕಾ ರುರಿಂನಿ ಮ್ಹಜಿಂ ಪಾತ್ಕಾಂ ತಾಣೆ ಧುವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ನಿತಳ್ ಕೆಲೊ. 

ಮ್ಹಜ್ಮಾ ಖಾತಿರ್ ತಾಣೆ ದೂಖ್ ಭಗುನ್ ಮ್ಹಜೊ ಅತ್ಮೊ ಸಾಫ್ ಕೆಲೊ ಆನಿ 

ವಿಮೋಚನ್ ಜೊಡ್ಲ್ಡೆ. ಜೊ ಕೋಣ್ ತಸಲ್ಮಾ ಮೊಗಾ-ಬಾಂಧಾಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ 

ಬಾಪಾಯ್ದ್ವಾ ಭಗ್ಲಾಂ ಥಂಯ್ ವಿಲೀನ್ ಜಾಲಾ ತಾಕಾ ಮಾತ್ರ್ ಹ್ಮಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ 

ಅನುಭವಾಚಿ ವಳಕ್ ಮೆಳೆಲಿ. 

“ಬ್ಲ ಕೊಣಾಕ್ ನಿತಳ್ ಮೊಗಾಚೆ ಪಾಶಾಂವಿಕ್ ವಕ್ಸಾಪ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾತ್ 

ತೊ ಜಾಣಾ ಜಾತಲೊ ಬಳ್ ತ್ಯಾ ನಿತಳ್ ಕಾಳ್ಜಾನ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಗೋಳ್.'? 

ಮ್ಹಾಕಾ ಹೆಂ ಏಕ್ ಅಹಿಂಸೆಚೆಂ ಲಿಸಾಂವ್ ತಶೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲೆಂ. ತವಳ್ 

ಮ್ಹಾಕಾ ಕೇವಲ್ ಬಾಪುಯ್, ಪುತಾ ಮಧ್ಹ್ಯಾ ಏಕಾ ಅಪ್ರೂಬ್ ಅನುಭವಾಬರಿ 

ಭಗ್ಲ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಕಾರ್, ಆತಾಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳ್ತಾ ತೊ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ ವಿಚಿತ್ರ್ ಎಕಾ 
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ಕ್ರೈಚೊ ಸಾಕ್ರಿಫಿಸ್. ಆನಿ ಅಹಿಂಸೆಚೊ ತ್ಕಾಗ್. ತಸಲಿ ಸಕತ್ ಜರಿತರಿ ಎಕಾ ವ್ಯಕ್ತಿಚ್ಕಾ 

ಇಶೆಡ್ಹಾಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ ಆನಿ ತಾಚೊ ಸ್ವರ್ಲೀಯ್ ಅನುಭವ್ ತಾಕಾ ಮೆಳ್ಳೊ ತರ್, ತಾಚೆ 
ಕ್ಲಕ್ ಮೇರ್ಚ್ ಆಸ್ಪಿನಾ. 

ಕ್ರಮೇಣ್ ತಸಲ್ಕಾ ವಿಚಿತ್ರ್ ದೈವಿಕ್ ಆನಿ ಅಹಿಂಸಾ ಸಕ್ತೆಚೆಂ ಬಳ್ ಜಾಲೆಂ 

ಸಜಾ ಕುಡಿ ಅತ್ಮ್ಮಾಚೆಂ ತ್ರಾಣ್ ಆನಿ ಜಿವಿತಾಚಿ ಥಿರಾಸಣ್, ಅಸಲೆಂ ಅಧೀರ್,ಅಗಾಧ್ 

ೇವ್ ನಿತಿಚೆಂ ಭಗ್ಗಾಣೆ ದಿಂವ್ಚೊ ಸ್ವಭಾವ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಾಪಾಚೊ ನಹಿಂ ಆಸ್ಲ್ಲೊ. 

ಹಾಂವೆ ಚಿಂತ್ಲ್ಲೆಂ ತೊ ಕಠೀಣ್ ತಾಪೊನ್ ಆವಾಜ್ ಕರ್ಕಲೊ ವ ರಾಗಾನ್ ಆನಿ 

ಂತಾಪಾನ್ ಆಪ್ಲಿ ತಕ್ಲಿ ಪೆಟುನ್ ರಾಗ್ ಇರ್ದಾವ್ನ್ ಫೆತಲೊ. ಜಾಲ್ಮಾರ್, ತೊ 

೨ಗಾಧ್ ಶಾಂತಿಚ್ಮಾ ಸಾಗೊರಾಂತ್ ಬುಡ್ಡೊ. ವಾಚುನ್ ನಹಿಂಚ್ ಪರಿಪೂರ್ನ್ 

ಬಮ್ಸಾರ್ ಬಗಾರ್ ಖರ್ಮಾ ಮನಾನ್ ಮಾಗ್ಲ್ಲೆಂ ಖಾಲ್ವೆಪಣಾನ್ ಪ್ರಾಜಿತ್ ಆನಿ 

ನೆಗ್ಸಾಣೆ. 

ತಾಣೆ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಅತೀ ಮಹತ್ವಾಚ್ಕಾ ದೆಖಿಕ್ ಹಾಂವ್ ಸದಾಂಚ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ 

ನಾಪಾಕ್ ಆಭಾರಿ ಜಾವ್ನಾಸಾಂ. ಹೆಂಚ್ ಮ್ಹಜೆಂ ವ್ಹರ್ತೆಂಪಣ್!! 

ಮ್ಹುಜ್ಯಾ ಬಾಪಾಚೆಂ ಅಂತ್ಯ್ ಆನಿ ಮ್ಹಜಿ ಸಂಯ್ದಿಕ್ ಗ್ರಾಂತ್ 

ಮ್ಹಾಕಾ ಆತಾಂ ಸೊಳಾ ವರ್ಸಾಂ. ಮ್ಹಜೊ ಪಿಕೊ ಪ್ರಾಯೆಸ್ಟ್ ಬಾಪ್ ಕಠಿಣ್ 

ಶಿಸ್ವಸ್ಟ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಘರಾ ಏಕ್ ಧೊವ್ಕಾ ಕೆಸಾಂಚಿ ಮಿರಿಯಾಳ್ಕಾ ಮುಖಾಚಿ ಮ್ಹಾತಾರಿ 

ಮಾಕ್ ಆಸ್ಲ್ಲಿ. ತಿ ಸಗ್ಳೊ ವೇಳ್ ಭಂವಾರಿಂ ಆಸ್ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಫರ್ಮಾಯ್ತಾಲಿ ಆನಿ 

ನರ್ವಡೊನ್ ಹುನೊನಿ ಹುತಾವಳ್ ಕರಿತ್ತ್ ಕುಡಾಂತ್ ರಿಗೊನ್ ಕಂತ್ರಾಳಾಂತ್ಲ್ಯಾ 

ನೆವಾಕ್ ಅಸ್ಪಷ್ಟ್ ಮಂತ್ರಾಂನಿ ಮನವಿ ಸಮರ್ಬಿತಾಲಿ. 

ಪಾಳಾಂ ಪಕ್ಕಿ ಫಾತರ್ ಕಾಂಡುನ್, ಭರ್ಸುನ್, ವಾಟುನ್, ಖಿರವ್ನ್ ಪಿಡೆಸ್ತಾಕ್ 

ನಳಾ ಕಾಳಾಕ್ ಪೊಟಾಕ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ. ಜಾಲ್ಕಾರ್, 

ನಾಯ್ದ್ವಾ ಪರ್ಮಾಣೆ ಕಾಯ್ದ್ವ್ವಾನ್ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಮ್ಹಜಿ ಆವಯ್ಚ್ ಉರ್ಟ್ಬೆನ್ ಕರ್ರ್ತಾಲಿ. 

ತ್ಮೆ ಶಿವಾಯ್ ಮ್ಹಜ್ಮಾ ಬಾಪಾಚ್ಕಾ ಹಾತಾಂ, ಪಾಂಯಾಂಕ್ ಕಠಿಣ್ ವಾಕ್ಫಾಂ 

ಹಿತಾಲಿಂ ತಾಚೊ ಬೋವ್ ಬೊಳೊ ತಾಳೊ ಹಳ್ವಾಯೆನ್ ನಿಕ್ಳಾವ್ನ್ ತಾಂಡುನ್ 

ಹಿಂವ್ಚಿ ಆಂಗಾಚಿ ಘಡಾಮೋಡ್ ಜಿವಾ ಭಿತರ್ಚ್ ಇರ್ದಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ಹಾ ನ್ ಶಾಂತ್ 

ಭಿನಯನ್ ಕರ್ತಾನಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ "ಕಸ್ಸ್' ಜಾತಾಲೆಂ. ತ್ಕಾ ದೆಕುನ್ ಮ್ಹಜಿ 

ಗ್ಳಿ ಸಕ್ತ್ ಆನಿ ಭಕ್ತ್ ವಾಪರ್ನ್ ಹಾತಾಂ ಪಾಂಯಾಂಕ್ ತೇಲ್ ಮಾಲಿಸ್ ಕರ್ನ್ 



೨4 ಸತ್ 

ದುಖಿ ವಳ್ಳಳ್ಳಾಂತ್ಲೊ ಪರಿಹಾರ್ ಮೆಳಾಸಾರ್ಕೆಂ ನಿರಂತರ್ ಪೆಚಾಡ್ಮಾಲೊಂ. ತೇಲ್ 

ರಗ್ನುನ್ ಶಿರಾಂನಿ ಪುನರ್ ರಗ್ತಾಸ್ರಾವ್ ಚಾಲು ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಫರಾ ತಾಚ್ಕಾ ನಿರಾಶೇ 

ತೊಂಡಾರ್ ಭರೃಶ್ಕಾ ಉಂಡಿ ರೂಪಿತ್ ಜಾತಾಲಿ. ಮತಿಂತ್ ಹಾಂವ್ ಆಕಾಂತ್ಲ್ಯಾರೀ 

ಗುಪಿತ್ ಮ್ಹಜೊ ಸಂತಾಪ್ ಇರವ್ನ್, ಕಳ್ಳೆಳೆ ಜಿರವ್ನ್ ಆಸೊರ್ ವದನಾರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ 

ಬಾಪಾಚ್ಕಾ ಸಂಕಷ್ಟಾಂನಿ ಸಹಭಾಗಿ ಜಾತಾಲೊಂ. ತಾಕಾ ನೀದ್ ಪಡ್ತಾಸರ್ ಭಕ್ತಿಪಣಾನ್ 

ಶ್ರಮದಾನ್ ಕರ್ತಾಲೊಂ. 

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸೈಂಭಿಕ್ ಅಸ್ಕತ್ಕಾಯೆ ವಿಷ್ಕಾಂತ್ ಮ್ಹಜೆಂ "ಹಣಂ ಬರಾಪ್' ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 

ಅವಸ್ಟರಾಂನಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಚ್ಕಾ ರುಡ್ಕೆಕ್ ಆನಿ ತಿರ್ಬಾಕ್ ಖೈದ್ಕಾ ಬರಿಂ ಉಭೊ ಹಾಂವೆ 

ಕೆಲಾ. ಕಪಟಿ, ಅವಿಶ್ವಾಸಿ, ಪಾತ್ಮಿ ಘಾತ್ಮಿ ಕುಟುಂಬ್ದ್ರೋಹಿ, ಧರ್ಮ್ದ್ರೋಹಿ, 

ಸ್ವಾರ್ಥಿ, ಕ್ರೂರಿ ಆನಿ ಕರ್ಮಿಷ್ಟ್ ಮ್ಹಜ್ಮಾ ಲಜ್ಮಾಂಡ್ಕಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಜಿಣಿಯೆಕ್ ಪಾಟ್ 

ಕರ್ನ್ ನವಿ ಜಿಣಿ ಆಧಾರ್ತಾಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಹಾಂವೆ ನಿರ್ದಾರ್ ಘೆತ್ಹ್ಯಾರೀ, ಸೈಂಭಾಚ್ಕಾ 

ಪಾತ್ಕಾಚೆಂ ತೆಂತೆಸಾಂವ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕುರೂಪಿ ಸಾವೈಬರಿ ಮ್ಹಜಿ ಪಾಟ್ ಸೊಡಿನಾತ್ಲ್ಲೆಂ. 

ಅಶೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಸ್ತ್ರೀಸಂಭೋಗ್ ಎಕ್ಟಟಾಂತ್ ರೆಗ್ರ್, ನಿಯಮಾಂ, ಶಿಸ್ತ್, ಶಾಸ್ಟ್ರ್ 

ಆನಿ ಉಪದೆಸ್ ಪಾಳಿ ಅಡ್ತಿಗ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಚಾಲ್ತ್ವ್ಯಾ ಜೀವನಾಂತ್ ನಾತ್ಲ್ಲಿ. ಹಾಂವ್ 

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸೈಂಭಿಕ್ ವೊಡ್ನೆಚೊ ಗುಲಾಮ್ ಜಾಲ್ಲೊಂ. 

ಮ್ಹಾಕಾ ಜೇಂವ್ಕ್ ಪಿಯೆಂವ್ಕ್, ದೈಹಿಕ್ ಆನಿ ಅತ್ಮಿಕ್ ಮಹತ್ವಾಚ್ಕೊ ಸಂಗ್ತಿ 

ಅನಿವಾರ್ಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ ಜಾಲ್ಕಾರ್, ಪತಿಣೆಚಿ ಪುಜಾ ಕರ್ನ್ ಮರುಭಾ ಮಾರ್ಚಿ 

ಮ್ಹಳ್ಕಾರ್ ಪ್ರಾಣ್. 

ಸಗ್ಳೊ ವೇಳ್ ಸ್ವನಿಯಂತ್ರಣ್ರಹಿತ್ ಪೂಜ್ಜಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಸ್ತ್ರೀಸ್ವಾಗತಾಚ್ಕಾ ಖುಶೆಕ್ 

ತಾನೆತಾಲಿಂ. ತಿಚೆರ್ ಸಂಪೂರ್ಡ್ ಭುಲ್ ಪಡ್ಲ್ಲಿ. ತಿಚೆಂ ಉಲಣೆ ಸುಮಧುರ್ 

ಸಂಗೀತ್ ಆನಿ ಪರ್ಮಳ್ ಸುವಾಸ್ಚ್ ಸೈ!. ಅಶೆಂ ಹಾಂವ್ ತಿಚ್ಕಾ ಸ್ವಾಗತಾಕ್ 

ಮಾರ್ನೆಮಿಚೊ ಖೆಳ್ ಖೆಳ್ತಾಲೊಂ ಮ್ಹಳ್ಕಾರ್ ಚೂಕ್ ಜಾಂವ್ಚಿನಾ. 

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಥಿರಾಸಣ್ ನಾತ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಸದಿಳ್ ಜಿವಿತಾಚೊ ಪರಿಣಾಮ್ ಜಾವ್ನ್ ಮ್ಹಜಿ 

ಪತಿಣ್, ಚಲಿ ಆಸ್ತಾನಾಂಚ್ ಗರೈಸ್ತಿಣ್ ಜಾಲಿ! ಆಮ್ಕಾಂ ಲಜೆನ್ ಸೂಂಡ್ ದಾಕಂವ್ಕ್ 

ಜಾಲೆಂ ನಾ. ಸೆಜ್ ಸಾಂಬಾರಿ ತೊಂಡಾಕ್ ಬೊಡಿಯೊ ಘಾಲ್ನ್ಚ್ ಚೆಷ್ಟಾಯೊ 

ಕರಿಲಾಗ್ಲಿಂ. ಆಮಿ ಸಸಾರ್ ತಾಯ್ಕುಳೂಚ್ ಜಾಲ್ಕಾಂವ್. 

ಕಸ್ತೂರ್ಬಾಯೆಕ್ ಕಠಿಣ್ ನಪ್ರಯೋಗ್ ಜಾಲೊ. ತಿಚೆಂ ದೂಖ್ ಸಾವ್ರಾನಾತ್ಲ್ಲೆಂ. 

ಶಿ ಗುಪಿತ್ ಸುಸ್ಕಾರ್ನ್ ರಡ್ತಾಲಿ. 
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ಘರಾಂತ್ಲಿ ಮಹಂತಿಣ್ ಆಮ್ಕಾಂಚ್ ಊಟ್ಬಸ್ ಕರ್ನ್ ವಾವ್ ಫರ್ಮಾಯ್ತಾಲಿ 

ಇಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಘರಾಂತ್ ರಾಂದ್ರಿ, ವಾಡ್ಬಿ , ಧುವ್ಪಿ ನಾಸ್ತಾನಾ, ಸರ್ವಾಂ ಸ್ವತಾಕ್ ಸೆವಕಾಂ 
ಎಲ್ಲ್ಯಾಂವ್. ದೊಡ್ಕಾ ಜಿವಾಚಿ ಕಸ್ತೂರ್ಬಾಯ್ ತಶೆಂ ಜಾಲ್ಕಾರೀ ಭರಾಚೆಂ ಕಾಮ್ 

ರಾಲಿ. 

ಎಕ್ಕೆ ಚಲಿಯೆಚೊ ಸಂಸಾರ್ ಆನಿ ಶೆವಟ್ ಚಿಂತುನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಠಿಣ್ ಬೆಜಾರ್ 

ಇತಾಲೆಂ. ಏಕ್ ಮ್ಹಳ್ಕಾರ್, ಸುಂದರ್ ಫುಲ್ ಘರಾಂತ್ ಸೊಜ್ಜಿ ತಿ ಪ್ರಕಾಶಿನಿ. 

ತಿಕ್ ದೆಣ್ಮಾಂಚಿ ತಿ ಸ್ತ್ರೀ ಆನಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಜಾಲ್ಕಾರೀ, ತಿಚ್ಯಾ ಸಾಟ್ಟೆರ್ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ 

ರ್ಮಾಣ ಎಕಾ ಘರಾಂತ್ ತಿ ಜಲ್ಮಾತಾ ಆನಿ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಮೊರ್ತಾ. 

ಅಶೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಂವ್ ದಾದ್ದ್ಯಾ ವರ್ಗಾಚೆಂ ಪೊಕೊಳ್ ವ್ಹಡ್ಬಣ್ ಲಾಸುನ್ 

ಮ್ಚ್ಯಾ ಮಧ್ದೊ ಅಂತರ್ ಆನಿ ಅಂತಸ್ಟ್ ಉಣೊ ಕರ್ನ್, ಬರ್ಮಾ ಮನಾನ್ ತಿಚ್ಛಾ 

ಾವ್ರಾಂತ್ ಸದಾಂಚ್ ಸಹಭಾಗಿ ಜಾತಾಲೊಂ. 

ಮ್ಹಜ್ಮಾ ಕಾಯ್ದ್ವಾಚಿಂ ಕಾಮಾಂ ವಾಯ್ದ್ಯ್ಯಾರ್ ಕರ್ನ್ ಪಿಡೆನ್ ಖರ್ಲೊಂಚ್ಮಾ 

ಸಪಾಚೆ ಪಾಂಯ್ ಧಾಂಬುನ್ ಪರಿಹಾರ್ ಮೆಳ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಕೂಡ್ಲೆ ಹಾಂವ್ ಶೀದಾ 

ಸ್ತೂರ್ಬಾಯೆಚ್ಕಾ ಕುಡಾಂತ್ ಗುಸ್ತಾಲೊಂ. ತಿಚೆ ಉಬೆಕ್ ಬಸ್ಲ್ಹ್ಯಾಫರಾ ಮ್ಹಜ್ಕಾ 

ಡಿ, ಅತ್ಮ್ಮಾಕ್ ಶಾಂತಿ ಮಳ್ತಾಲಿ. 

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಾಪಾಚಿ ಪಿಡಾ ಚಡೊನ್ ಆಯ್ಲಿ. ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಜಡ್-ಪಾಲ್ಮಾಚಿಂ 

ಕ್ರಾಂ, ಹಕೀಮಾಂಚೆ ಲೇಪ್, ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಪೊಟ್ಟು ಪಂಡಿತಾಂಚಿ ಮುಳ್ಳಾ, ಹೆಂ ಸಗ್ರೆಂ 

ರ್ ಜಾಲೆಂ. ಸರ್ವಾಂ ಥಂಯ್ ಎಕಾ ಥರಾಚಿ ನಿರಾಶಾ ಉಬ್ಬೊಂಕ್ ಸುರು ಜಾಲಿ. 

ನಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತುರ್ತು ಜಾಲಿ. 

ತ್ಕಾ ಆಯಿನ್ಸ್ ವೆಳಾರ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧ್ ಎಕ್ಲೊ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸರ್ದನ್ ಬೊಂಬಯ್ ಥಾವ್ನ್ 

'ಯಿಲ್ಲೊ. ತಾಣೆ ಮ್ಹಳೆಂ: "ಭಗಂದರ್' (81801೩2) ಪಿಡೆಚೊ ಫೂಡ್ ಜಾವ್ನ್ 

ತರ್ಲ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಕಿಡಿ, ಮಾಸಾಂ ಪೊಕರ್ರಾತ್. ಕೂಡ್ಲೆ ಶಸ್ತ್ರ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕರ್ನ್ ಪಯ್ಲೆಂ 

ೂವ್,ನಂಜಿ ಪೀಳ್ನ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಖಾತ್ರೆಚಿ ಹಮಿದಾರಿ ಖಂಚವ್ನ್ 

ಲಿ. 

ಪುಣ್ ಖಾಸ್ಲಿ ದಾಕ್ಲೆರಾಕ್ ಬಾಪಾಯ್ದಾ ಪಿಡೆ, ಕುಡಿ, ಕಾಲೆತೆ ವಿಷ್ಯಾಂತ್ ಉತ್ತೀಮ್ 

ಿತೊರಾದ್ ಆಸಾ ಆನಿ ಶಸ್ಟ್ರ್ಕ್ರಿಯೆನ್ ಪ್ರಾಯ್ಚಂತ್ ಬಾಪಾಚ್ಕಾ ಜಿವಾಕ್ ಮಾರೆಕಾರ್ 

ೋಸ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಕ್ ಸರ್ದನಾಚೆಂ ನಿರ್ದೇಶನ್ ಇನ್ಕಾರ್ ಕೆಲೆಂ. 

ೂ ನಿರ್ದಾರ್ ಮಾತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಲ್ಪಣೆಕ್ ತಾಣೆ ಘೆತ್ಲೊ ಕೀ, ದೆವಾಚೆಂ ನಿರ್ಮೊಣೆ 

ಗೈಂಚ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ. 



೨೦ ಸತ್ 

ಮ್ಹಜೊ ಬಾಪ್ ಗಡೀಸ್ ಜಾಲೊ. ಸಗ್ಳಿಂ ವಕ್ತಾಂ ನಿರ್ಬಳ್ ಜಾಲಿಂ. ಪಿಡೆಚ್ಕಾ 

ಬಳಾನ್ ಮಾನಸಿಕ್ ಅಸಮತೋಲನ್ ಉಬ್ಬಾಲಿ. ಜಾಲ್ಕಾರೀ, ಆಪ್ಲೆ ಚಾಲ್ತೆ ನೈತಿಕ್ 

ಕಾಯ್ದೆ ತಿರ್ಬುಂಕ್ ಆಪುಣ್ಂಚ್ ಕಡ್ಡಾಯೆನ್ ತೊ ವ್ಹೆತಾಲೊ. ಬೋವ್ ಕಷ್ಟಾಂನಿ 

ಉರ್ಲೊನ್ ತಳ್ಳ್ಯಾಬರಿ ನೀಟ್ ಉಭೊ ರಾವೊನ್, ಧಲೊನ್ ಲಕೊನ್ ವಾಂಕ್ಚ್ವಾ 

ತಿಂಕ್ಹ್ಯಾ ಮೆಟಾಂನಿ ಆಪ್ಲೆ ಅಬಲ್ ಪಾಂಯ್ ಧರ್ಲಿಕ್ ಪೊಶೆವ್ನ್ ಬೊಲ್ಕಾವಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ 

ವ್ಹೆತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಠಿಣ್ ಬೆಜಾರಾಯ್ ಜಾತಾಲಿ ಆನಿ ಹಾಂವ್ ತಾಚ್ಯಾ ಪಿಡೆಕ್ ಧಡೊ 

ಬಾಂಧುಂಕ್ ಅಸಮರ್ಥ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಠಿಣ್ ಎಕ್ಸುರಾಯ್ ಭೊಗ್ತಾಲಿ. 

ತಿ ರಾತ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಲ್ಲಿ ಅತೀ ಕರಾಳ್ ಆನಿ ಕಾಳಿ. ಮ್ಹಜೊ ಬಾಪ್ಟೊ 

ಖಬರ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ತುರ್ತಾನ್ ರಾಜ್ಕೊಟ್ ಆಯ್ಲೊ. ಅಪ್ಲೊ ವ್ಹಡ್ ಭಾವ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ 

ಜಿಣಿಯೆಚೆಂ ನಿಮಾಣೆ ಮಯ್ಲ್ ಚಮ್ಮಾತಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಸಮ್ಹಾಲೊ ತೊ. ಎಕಾ 

ಮಡ್ಕೆಚೊ ನೀಸ್ ಪಿಯೆವ್ನ್ ಎಕಾ ಪಾಕ್ಕಾ ಪಂದಾ ಶೆಗುಣಾಚೆಂ ಜಿವಿತ್ ಜಿಯೆಲ್ಲೆ 

ಬಾಭಾವ್ ಜಾಂಚ್ಕಾ ಎಕ್ಟೊಟಾಕ್ ಏರ್ ಆನಿ ಮೊಗಾಕ್ ಮೇರ್ ನಾಸ್ಲ್ಲಿ. ಸರ್ಕಾರಿ 

ಆಸ್ಥಾನಾಚಿ ಪುನ್ಕಾಭರಿತ್ ಸೆವಾ ಸಂಪವ್ನ್ ನಿವೃತ್ತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಬಾಪಾಕ್ ಜೋಪ್ 

ಮಾತ್ ಆದ್ದೊಚ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ. 

ಮ್ಹಜೊ ಬಾಪ್ಟೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಅಗಾಧ್ ಮೊಗಾಚ್ಮಾ ಪ್ರೇರಣಾನ್ ಕಡ್ಡಾಯೆನ್ 

"ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಅಶ್ವಸ್ಟ್ ಭಾವಾಚ್ಕಾ ಪಾಸ್ಫೆಕ್ ನಿಮಾಣಿ ರಾತ್ ನಿದ್ಲ್ಲೊ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ 

ಜಿವಿತಾಚ್ಕಾ ಪಯ್ಣಾಕ್ ಭಾವ್ ಅವ್ಕಾಚಿ ವಾಟ್ ಚಮ್ಕಾತಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಗಜಾಲ್ ತಾಕಾ 

ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಜಾಲ್ಲಿ. 

ವೊರಾಂ ರಾತಿಚಿಂ ಸಾಡೆ ಧಾ, ಇಕ್ರಾ ಜಾತಿತ್. ಹಾಂವ್ ತೇಲ್ ರಗ್ನುನ್ 

ನಿದೊಂಕ್ ಗೆಲೊಂ. ಸದಾಂಚ್ಕಾ ಸವಯೆನ್ ಕಸ್ತೂರಿಕ್ ನಿದೆಂತ್ಲಿ ಉಟಯಿಲ್ಲೆಂ. 

ಬಾಪಾಚ್ಕಾ ಖಟ್ಲ್ಯಾ ಕುಶಿನ್ ಬಾಪೊ ನಿದ್ಲ್ಲೊ. ಬಾಪ್ ಮ್ಹಜೊ ದಿಡ್ಡ್ ಕರ್ನ್ 

ಉಟ್ಟೊ. ಕಾಗಾದ್ ಆನಿ ಲಿಖ್ಲಿ ಮಾಗ್ಲಿ ಆನಿ ವೆಗ್ಗಿಂ ವೆಗ್ಗಿಂ ಹೈ ಸಕಯ್ದ್ಲೆ ಸಬ್ಜ್ ತಾಣೆ 

ಗಿಚ್ಚಿಲೆ. 

«ವೇಳ್ ಘಡಿ ಲಾಗಿಂ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಜಿ, ತಯಾರಿ ಕರಾತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮರಣಾಚಿ 

ಆನಿ ಅಂತಿಮ್ ರಿತಿಚಿ.” 

ತಕ್ಷಣ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಹಾತಾಚೆಂ ಭಾಂಗ್ರಾಳೆಂ ಬೊಳೆಂ ಆನಿ ಗಳ್ಮಾಂತ್ಲೊ ಮಣಿ 

ಪೊವ್ಳ್ಯಾ ೦ಚೊ ಕೊಂತಾ ಸಾರ್ಕೊ ಸರ್ (ತಾಚೊ ಅಮೊಲಿಕ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿಕ್ ನಗ್) ಕಾಡ್ನ್ 

ಕುಶಿನ್ ದವರ್ಲೊ ಆನಿ ಖಿಣಾ ಭಿತರ್ ಸವ್ಕಾಸ್ ಶಾಂತಿನ್ ಆಪ್ಲೊ ಆತ್ಮೊ ದೆವಾಕ್ 
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ಣೆ ಒಪ್ಪುನ್ ದಿಲೊ. 

ಎಕಾಚ್ಫರಾ ರೋಧನ್ ಆನಿ ಆಕ್ರಂಧನ್ ಆಯ್ಕಾಲೆಂ. ಸರ್ವಾಂ ಎಕ್ಟಾಂಯ್ 

ಇಲ್ಕಾಂವ್. 

“ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿ, ಸಂಪದಲೆಂ ಮೋಕ್ಸಾಂತ್ ವ ಯಕ್ಷಲೋಕಾಂತ್ 

ಖಂಯ್ ತುಂ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ಯೀ ಹಾಸೊನ್ ಖೆಳೊನ್ ರಾವ್ 

ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ಪರತ್ ಮೆಳ್ತಾಸರ್ ಸಾಸ್ಟಾಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್.” 

ಮ್ಹಣೊನ್ ಮ್ಹಜೊ ಬಾಪ್ಲೊ ಕಠೀಣ್ ಕೊಡ್ಸಾಣೆನ್ ದುಳ್ಹುಳ್ಕಾಂ ರಡ್ಲೊ. 

ಆವೈನ್ ಅಪ್ಲೆಂ ಮುಖಮಳ್ ಹಾತಾಂಚೆರ್ ಧಾಂಪ್ಲೆಂ ಆನಿ ಪ್ರಾರ್ಥನಾಚೊ 

ುದ್ಧಾರ್ ಸೊಡ್ಲೊ. ತಿ ಬೋವ್ ನಿರಾಧಾರಿ ರುದಾನ್ ಕರ್ತಾನಾ ಕಸ್ತೂರ್ಟಾಯ್ ತಿಕಾ 

ಳ್ಳಾಯೆನ್ ಪೊಶೆವ್ನ್ ಭುಜಾವಣ್ ದಿತಾಲಿ. 

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಚಿ ಕಾಂತೊವ್ಲಿ ಆನಿ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಠಿಣ್ ಖರ್ಲಿತಾಲೊ. 

ಸಾಪಾಯ್ಚ್ಯಾ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಘಡಿಯೆ ತಾಚ್ಮಾ ಮರಣಾಚ್ಕಾ ಆಟೆವಿಟೆ ಆಕಾಂತಾ ತವಳ್ 

ಸಲೊಚ್ ಸಹಕಾರ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಭಾಗ್ ಫಾವೊ ಜಾಲೆಂನಾ ಮ್ಹಣ್ ನಿಯಾಳ್ಡ್, 

ಳೊಂವ್ಕ್ ಸಕಾನಾಸ್ಲ್ಲಿಂ ದುಃಖಾಂ ಮತಿಂತ್ ಜಿರೊವ್ನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮೊಗಾಳ್ 

ಬಾನಾಧಿಕ್ ಬಾಪಾಕ್ ಅನಂತ್ ಪ್ರಕಾಸ್ ಮಾಗುನ್ ಸಾಸ್ಟಾಕ್ “ಆದೇವ್ಸ್' ಮ್ಹಳೊ. 

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಧರ್ಮ್ಪತಿಣೆ ಥಂಯ್ ಕಿರ್ದಾಲ್ಗ್ಲೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಭಿಂಯೀ ಮೆಜುನ್ ತೀನ್ 

ಸಾಂ ಭಿತರ್ ತಾಣೆಯೀ ನಿಮಾಣೊ ಸ್ವಾಸ್ ಸೊಡ್ಡೊ. ಹೊಯೀ ಧಖೊ ಆಮ್ಕಾಂ 

ರುಣ್ ಜೊಡ್ಕಾಕ್ ದುಬಾರಿ ಖಾರ್ ದೀಲಾಗ್ಲೊ. 

ಅಪುಟ್ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರ್ಕಚೆಂ ಪ್ರಮಾಣ್ ವಚನ್ ಉಚಾರ್ಲಲ್ಯ್ಕಾ ನಂತರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ 

ುರ್ಲುಣಾಂಚೆಂ ಜೂಂವ್ ಹಾಂವೆ ನಿಸ್ರಾವ್ಟ್, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸದಿಳ್ ಜಿಣಿಯೆಕ್ ಧಡೊ 

ಾಸಾಂಧ್ಲೊ. 

ರಾರ್ಮಿಕ್ ಪರಿಚಯ್ 
ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸ-ಸಾತ್ ವರ್ಸಾಂಚ್ಮಾ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಥಾವ್ನ್ ಸೂಳಾ ಭರ್ತಾಸರ್ ಹಾಂವ್ 

ಳೀಯ್ ಶಾಳಾಂತ್ ಶಿಕ್ತಾಲೊಂ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ್ ವ ಪ್ರೌಢ್ ಶಾಳಾಂತ್ ಸಗ್ಸೆ ವಿಷಯ್ 

ಕಯ್ದ್ಯಾರೀ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಲಿಸಾಂವ್ ವಿರಳ್. ಅಧ್ಯಾಪಕಾಂಕ್ ಜಾತ್ಕಾತಿಂಚೊ ಬುರ್ಲೊ 

ಾದ್ ಭೇದ್ ಆನಿ ಘರೃಣ್. ಹಾಕಾ ತಾಂಚೆ ಥಂಯ್ ಬರ್ನಾಲ್ ನಾತ್ಲ್ಲೊ. 
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ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಕ್ಷೇತ್ರಾಂತ್ ಸಂಕುಚಿತ್ ಮನೋಭಾವ್ ಚಡೊನ್ ಪ್ರಸಿದ್ದಿ ಜ್ಞಾನ್ ವ 

ಸಂಪಾದನ್ ಗಾರ್ ಬಸೊನ್ 'ಗೆಲ್ಲೆಂ. 

ಹಾಂವೆ “ಧರ್ಮ್'' ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಸಬ್ದ್ ವಿಶಾಲ್ ಅರ್ಥಾನ್ ವಾಪುರ್ಲಾ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ 

ಗಿನ್ಕಾನಾ ಆನಿ ಜಾಣ್ವಾಯೆ ಪರ್ಮಾಣೆ ಪದ್ನಿಂ ಫಿತಿಸ್ಪೊಣಾಂ, ಪೊಟ್ಟು ಗರ್ವಿಷ್ಟ್ ಶಾಸ್ತ್ರಾಂ 

ಆನಿ ಪುರಾಣಾಂಚೊ ಸಂಕುಚಿತ್ ಸಂಪ್ರಾದಾಯ್ ಏಕ್ ಖರೆಂ ಧರ್ಮ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಗರ್ವಾ 

ಥಂಯ್ ದಧ್ವೇಷ್ ಕಿರ್ದಾತಾ. ದ್ವೇಷಾ ಥಂಯ್ ವಿನಾಶ್ ಘಡ್ತಾ. | 

ಜೀವನ್ ಮರಣ್, ಶೆವಟ್ ಸಾಸಣ್, ಏಕ್ ನೈತಿಕ್ ಅನುಪಮ್ ಘಡಿತ್! 
ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಶೆವಟ್ ಸರ್ಗಾರಾಜ್ ಖಂಚಾಯ್ ಎಕಾ ಪಂಗ್ಡಾಚೊ ಖಾಸ್ಗಿ ಸೊತ್ತು ನಹಿಂ 

ಕೀ ಸರ್ವ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಕುಳ್ ದೈವಿಕ್ ದೃಷ್ಟೆನ್ಸಮಾನ್ ಆನಿ ಸಮೆಸ್ತಾಂಕ್ ಆಸಾ ಶೆವಟ್ 
ಏಕ್ಚ್-ದಾಯ್ಡ್ ಧುಳಿಚೆಂ! 

ಮಾನವ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ “ಧರ್ಮ್” ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ವಿವಿಧ್ ನಾಡ್ಕಾಂನಿ ವಿಣ್ಲ್ಲೊ 

ಏಕ್ ಮಜ್ಬೂತ್ ರಾಜು. ಮುಸ್ಲಿಮ್, ಕ್ರಿಸ್ಲೀ ಜೈನ್, ಪಾರ್ಸೀ ಹಿಂದೀ, ಭೌದ್ದಿ, 

ಸಿಖ್ಫ್, ಯೆಹೂದಿ ಆನಿ ಹೆರ್ ಸರ್ವ್ ಸಮಡ್ತಿ ಜಾಂಚ್ಕೊ ರಿತಿ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯೊ ಜಾಲ್ಮಾರೀ, 

ಪ್ರಾಥಮಿಕ್ ಧ್ಯೇಯ್ *ಕ್ಚ್- ಸೃಷ್ಠಿಕರ್ತಾಚಿ ಸ್ತುತಿ ಕರ್ಹಿ. ಸರೈಸ್ಪರ್ ದೆವಾಚೆ ಸದ್ರೆ 

ಸಮೊರ್ ಸರ್ ಸಮಾನ್. ಊಂಚ್ ಕೀಳ್, ವರ್ಸ್, ವರ್, ಜಾತ್ಕಾತ್, ಮತ್, 

ಭೇದ್ ರಚ್ಲ್ಲೊ ಸಂಕುಚಿತ್ ಮನೋಭವಾಚ್ಕಾ ಧರ್ಮಾಂದ್ಭ್ಯಾಂನಿ. ನಹಿಂ ದೆವಾಚ್ಯಾ 

ವ ಪೆಲ್ಮಾಚ್ಮಾ ಮೊಗಾನ್. ಬಗಾರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುರ್ಲಾ ಸ್ವಾರ್ಥಾನ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ 

ಜಿಣಿಯೇ ಮರಣಾಂಚೆ ಅವಿನಾಶಿಕ್ ಶೆವಟ್ ತಬ್ಬಿಲ್ ಕರುಂಕ್ ತೆ ಸಕ್ಸೆನಾಂತ್.. | 

ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಪ್ರತ್ಕೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಭಾರತಾಂತ್ ಸಭಾರ್ ಸಮಡ್ತಿ ಸಾಂಗಾತಾ 

ಜಯೆತಾತ್. ದೆಕುನ್ ಅಂತರ್ ಧರ್ಮಾಕ್ ಪ್ರಜ್ಞಾ, ರಾಜಿ ಸೊಡ್ದೊಡ್ ಆನಿ ಎಕ್ಟಟ್ 

ಅತೀ ಅವಶ್ಶ್. ಖರಿ ಸಮಡ್ಮ್ ದೆವಾಚ್ಕಾ ಉಚಿತ್ ದೆಣ್ಕಾಂಚೆಂ ಪ್ರೇರಣ್ ದಿತಾ, ಹರ್ 

ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಭಾವಾ ಭೈಣ್ಯಾಂಕ್ ಮೈಪಾಸಾನ್ ಆನಿ ಧೀನ್ಪಣಾನ್ ಲೆಕುಂಕ್ ಆಮ್ಚಿ 

ಕಿರ್ಕೊಳಾಯ್ ಆಮಿ ಸಮ್ಹಾಲ್ಲೇ ವೆಳಾರ್ ಫಾಂಕ್ಚ್ಯಾ ದೈವಿಕ್ ಉಜ್ವಾಡಾನ್ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ 

ದಲಿತ್ ಜಾತಾ ಆನಿ ಸರ್ ಜಿವಿಂ ಥಂಯ್ ಸೊಸ್ಲಿಕಾಯ್ ಆನಿ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಉಬ್ಬಾತಾ. 

ಓ ಸೊಡ್ದೊಡ್ ಶಾಂತಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಮುಕ್ತಿಚೆಂ ತಳೆಂ. ಹ್ಮ ಸ್ವರ್ಲೀಯ್ 

ಜಾಣ್ವಾಯೆಚ್ಛಾ ತಳ್ಕಾಂತ್ ಧರ್ಮಾಂದೈ ನ್ಹಾಲ್ಕಾರ್ ತಾಂಕಾಂ ಕಾಶಿ ಗೆಲ್ಲೆಂ ಪೂನ್ 

ಲಾಭುನ್ ತಾಂಚೆಂ ಪಾಪ್ ಪರಿಹಾರ್ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ದುಭಾವ್ ನಾ. 
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ಮ್ಹಜೊ ಧರ್ಮ್ ಹಿಂದೂ ಜಾಲ್ಮಾರಿ ಜಾತ್ ವೈಷ್ಣವ್, ಕೂಳ್ ಬನಿಯಾ, 

ಗೋತ್ಸ್ ಗಾಂಧಿ. ಗಾಂಧಿ ಮ್ಹಳ್ಳಾರ್ ಕಿರಾಣಿ ಆಂಗ್ಲಿ ದವರ್ನ್, ಚುಂಗ್ಲಿ ವ ರಖಮ್ 

ವೊರ್ವಿ ಲಾಭಾಕ್ ವಿಕ್ಟೆಂ ಕಸಬ್. ಪುಣ್ ಮ್ಹಜೊ ಬಾಪ್ ಮಾತ್ರ್ ಸರ್ಕಾರಿ ನವ್ಕರೆಂತ್ಚ್ 

ನಿವೃತ್ತ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಹೆ ಆದಿಂ ಹಾಂವೆ ವಿವರಿಲಾಂ. 

ಆಮ್ಕಾಂ ಕ್ರಮಾನುಸಾರ್ ದೇವ್ ಮಂದಿರಾಕ್ ವ್ಹಚಿ ಯೆಂವ್ಚಿ ಕಡ್ಡಾಯ್ 

ದಸ್ತೂರ್ ಆಸ್ಲ್ಲಿ. ಹಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ಣಂ "ಹಾವೆಲಿ' ಮಾಂಯ್ ಬಾಪ್ ಆನಿ 

ಪುರೋಹಿತಾಂಚೊ ಹಾಚೆರ್ ವಿಶೇಷ್ ಬೊಳ್ಳೆರ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ. ಅಶೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಿ 

ಮ್ಹಾಕಾ ಏಕ್ ನಿಸ್ಸಾರ್ ಲೌಕಿಕ್ ಪದ್ದತ್ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲ್ಲಿ. ದೆವಾಳಾಂಚೊ, ದೆವಾಂಚೊ 

ಮೀತ್ ಮಿರ್ವಾಲ್ಲೊ ಶೃಂಗಾರ್, ದಬಾಜೊ ಆನಿ ಅಲಂಕಾರ್ ಧರ್ಮಾಂಚ್ಮಾ ನಾಂವಾನ್ 

ತಾಣಿಂ ಕದ್ದಿಂ ಬನಾವಟ್ಪಣಾಂ - ಹಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಸರೀ ವಾಯ್ಟ್ ದಿಸ್ತಾಲೆಂ. ತ್ಕಾ 

ಶಿವಾಯ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪುರೋಹಿತಾಂಚೊ ಬಲಾತ್ಕಾರ್, ಕಾಮುಕ್ ಆಬ್ಭಾಯ್, ಅಭಿಲಾಷಾ 

ಆನಿ ಸ್ವಾರ್ಥ್ ಹ್ಕಾ ಕಂಠಕಾಚೆಂ ಆಯ್ಬ್ ಸಮಾಜೆನ್ ತಾಂಚೆರ್ ಥಾಪ್ಲ್ಲೆಂ. 
2 

ಅಸಲ್ಮಾ ಅಧಾರ್ಮಿಕ್ ವಾತಾವರಣಾಂತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಅತ್ಮ್ಮ್ಯಾಕ್ ಹಾವೆಲಿಂತ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ 

ಅತ್ಮಿಕ್ ಖಾಣ್ ಕನಿಷ್ಟ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ವ್ಯಕ್ತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. 

ಹಾಂವೆ ಹೈ ಆದಿಂ ಸಾಂಗ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಪರ್ಮಾಣೆ ಮ್ಹಾಕಾ ದೆವಾ ಪ್ರಾಸ್ ದೆಂವ್ಚಾರಾಚೆಂ 

ಭೈಂ ಚಡ್. ಕಾಳೂಕ್, ಮೆಲ್ಲೆಂ, ನಾಡ್ ಹಾಂಚಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಮ್ಹಾಕಾ ದೀಸ್ 

ಬುಡ್ಲ್ಲ್ಯಾಘರಾ ಧೊಸ್ತಾಲಿಂ. ಹ್ಯಾ ಭಿರಾಂತೆನ್ ಕಸ್ತೂರ್ಟಾಯೆವಿಣ ರಾತಿಕ್ 

ಕಾಳೊಕಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಾಕ್ಸಾಕ್ ಸಯ್ಕ್ ವ್ಹಚುನ್ ನೈತಿಕ್ ಕಾಯ್ದೊ ತಿರ್ಸುಂಕ್ ಸಕಾನಾತ್ಲೊಂ. 

ಹೂ ಮ್ಹಜೊ ಮಾನಸಿಕ್ ಊಣ್ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗುಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಠಿಣ್ ಲಜ್ 

ಭಗ್ತಾಲಿ. ಅಸಲ್ಕಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಘರ್ಚಾ ಕಾಮಾಚಿ ಮಹಂತಿಣ್ ಮ್ಹಣಾಲಿ "ರಾಮ್' 

ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಸಬ್ಹ್ ನಿರಂತರ್ ಮಂತ್ರಾಂ ಕರ್ ಆನಿ ದೃಢ್ ಭರ್ವಸೊ ತಾಚೆರ್ ದವರ್ಲ್ಯಾರ್ 

ಕಾಳೊಕ್ ಸೊಡ್. ಭುಂಯಾರಾಂತ್ ಗೆಲ್ಕಾರೀ ಭೈಂ ಭಗ್ಗೆಂ ನಾ!” 

ಸತ್ಚ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಕಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮಹಂತಿಣಿಚ್ಯಾ ಮುಳ್ಳಾ, ಮಂತ್ರಾಂ 

ಪ್ರಾಸ್ ತಿಚೊ ಚಡ್ ಭರ್ವಸೊ ಆಸ್ಲ್ಲೊ ಕೀ, ತಿ ಏಕ್ ಘನಾಧಿಕ್ ಚಾಲಿಚಿ ದೃಢ್ 

ಉತ್ರಾಂಚಿ ಸ್ತ್ರೀ. ಬಾಳ್ಪಣಿ ಥಾವ್ನ್ ತಿಣೆ ಆಮ್ಕಾಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಖಾಸ್ ನಾತ್ರಾಂಬರಿ 

ವಾಗಯಿಲ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ತಿಚೆರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ವ್ಹರ್ತೊ ಅಭಿಮಾನ್. ತಿಚೆಂ ನಾಂವ್ 

"ರಾಂಬಾ.' 
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ಅಶೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಲಿಸಾಂವ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕೇವಲ್ ಎಕಾಚ್ ಸಬ್ಬಾಚಿ 

ತರ್ಬೆತಿ. “ರಾಮ್' ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಏಕ್ ಸಬ್ಲ್ ಹಾಂವ್ ಮಂತ್ರಾಂ ಕರುಂಕ್ ಶಿಕ್ಲೊಂ, ನಹಿಂ 

ದೆವಾಚ್ಕಾ ಮೊಗಾನ್, ಬಗಾರ್ ದೆಂವ್ಚಾರಾಚ್ಕಾ ಭಿಂಯಾನ್. 

ಹಾಂವ್ ವ್ಹಡ್ ಜಾಲ್ಕಾ ಉಪ್ರಾಂತೀ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಾಳ್ಪಣಾಚಿ ಸವಯ್ ತಶಿಚ್ 

ಮ್ಹಜ್ಮಾ ಚಾಲ್ತ್ಯಾ ಜೀವನಾಂತ್ ಉರ್ಲಿ. ಆನಿ ತಿ ಆಜೂನೀ ಆಸಾ. ತ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾರ್ 

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಎಕಾ ವ್ಹಡ್ ಭಾವಾನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ವಾವ್ರ್ ನಾಸ್ದೆಲ್ಕಾ ಲ್ಹಾನಾಂಕ್ “ರಾಮರಕ್ಷ 

'' ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮಾಗ್ಗೆ ತೊಂಡ್ಬಾಶಿಂ ಶಿಕೊಂಕ್ ಘಾಲೆಂ. ತಾಕಾ ಪುರಾಣಾಂಚಿ ಕಥಾ: 

ಮ್ಹಳ್ಳಾರ್ ಭಾರಿಚ್ ಖುಶಿ. 

ಸದಾಂ ಸಕಾಳಿಂಚೆಂ ನ್ಹಾಣ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕೂಡ್ಲೆ ಆಮ್ಕಾಂ ತೊಂಡ್ಬಾಶಿಂ ತಿಂ. 

ಮಂತ್ರಾಂ ಕರುಂಕ್ ಆಸ್ಪಲಿಂ. ಹಂ ಕಾರ್ಯಕ ಕ್ರಮ್ ಆಮಿ ಪೂರ್ಬಂದರ್ ಆಸ್ತಾ ಸರ್. 

ಭಕ್ತಿನ್ ಪಾಳ್ತಾಲ್ಕಾಂವ್ ಜಾಲ್ಕಾರ್, ಏಕ್ ಪಾವ್ಟ್ ಪೊರ್ಬಂದರ್ ಥಾವ್ನ್ ರಾಜ್ಕೋಟ್ 

ಗೆಲ್ಲೆಂಚ್ ತಿ ಪದ್ದತ್ ರದ್ದ್ ಜಾಲಿ. ಕಿತ್ಕಾಕ್? ಮ್ಹಾಕಾ ಹ್ಮಾ ಸುಖ್ಯಾ ಮಂತ್ರಾಂನಿ! 

ಪಾತ್ಮೇಣಿ ನಾಸ್ತಿ. ಮ್ಹಾಕಾ “ರಾಮರಕ್ಷಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಮಾಗ್ಲ್ಯಾರೀತ್ ಅಪುಟ್ ನಿತಳ್ 

ಉಚ್ಛಾರಣ್ ಕರುಂಕ್ ಯೆತಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಗುಪಿತ್ ಹೆಮ್ಮ್ಮಾನ್ ಹಾಂವ್ ತವಳ್ಲವಳ್ 

ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಲೊಂ. | 

ಜಾಲ್ಕಾರ್ಯೀ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದೆವಾದೀನ್ ಬಾಪಾಚ್ಕಾ ಅಂತ್ಕ್ ಕಾಳಾರ್ ಬಿಲ್ಲೇಶ್ವರಾಚೊ 

ಲದ್ದಾ ಮಹಾರಾಜ್ ಖುದ್ದ್ ಘರಾ ಯೇವ್ನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಜ್ವಾ ಹಾಂತುಳ್ಣಾ | 

ಬಗ್ಗೆಕ್ ಬಸೊನ್ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾನ್ "ರಾಮಾಯಣ' ವಾಚ್ತಾಲೊ. ತೊ ಉನ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ 

ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ. ತಾಕಾ ಕಠಿಣ್ ವೊಸ್ಕಾಚಿ ಕೊಡಾ ಪಿಡಾ ಜಾಲ್ಲಿ ಕಂಯ್. ಹರೈಕ್ 

ದೀಸ್ ಬಿಲ್ಲೇಶ್ವರ್ ದೆವಾಳಾಂತ್ಲಿಂ, ದೆವಾಕ್ ಸಮದ್ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಣಿಕೆಚಿಂ ಬಿಲ್ವ ರುಕಾಚಿಂ 

ಪಾನಾಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘಾಯಾಂಕ್ ಲಾವ್ನ್ ಭಕ್ತಿನ್ ರಾಮಾಯಣ ವಾಚೂನ್ ತಾಚಿ ಸ್ಮುತಿ 

ಕೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ a ವೊಸ್ಕಾಚಿ ಪಿಡಾ ಗೂಣ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಮ್ಹಣೊನ್ ತೊ ಖಂಚವ್ನ್ 

ಸಾಂಗ್ರಾಲೊ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದೃಢ್ ಭಾವಾಡ್ತಾನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಶಾಂತಿ, ಸಮಾಧಾನ್ ಆನಿ 

ಸಂಪೂರ್ಲ್ಕಾಯ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಾಚೆಂ ಸಾಂಗಾಪ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ. 

_ ಹೆಂ ಸತ್ ಜಾವೈತ್, ಫಟ್ಯೀ ಆಸ್ಕೆತ್. ಪುಣ್ ರಾಮಾಯಣ ವಾಚ್ತಾನಾ 

ಆಮ್ಚಿಂ ಮನಾಂ ಭುಲ್ಲ್ಲಿಂ ಆಸ್ತಾನಾ ತಾಣೆ ಸಾಂಗ್ಲ್ಲಿ ಹರೈಕ್ ಸಂಗತ್ ಆಮಿ 

ಆಯ್ಕೊನ್ ಪಾತೈತಾಲ್ಯಾಂವ್. ತಾಣಿಂ ಬಾಪಾ ಹುಜ್ರಿಂ ರಾಮಾಯಣ ವಾಚುಂಕ್ 

ಆರಂಭ್ ಕರ್ತಾನಾ ತಾಚ್ಕಾ ಆಂಗಾಪಾಂಗಾರ್ ಪಿಡೆಚಿಂ ಚಾಕಾಂ ನಾಸ್ಲ್ಲಿಂ ಆನಿ ತೊ 

ಕಸಲಿಚ್' ಚಿಕಿತ್ಸಾಯೀ ಕರಿನಾಸ್ಲ್ಲೊ. 
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ತಾಚೆ ಥಂಯ್ ರಂಗೀತ್ ಸಂಗೀತಾಚೆಂ ದೆಣೆ ಆಸ್ಲೆಲೆಂ. ತೊ ಗಳೊ ನೀಟ್ ಕರ್ನ್ 

ಫಾಯ್ ತಾಳೂ ಕಾಡ್ತಾಲೊ ಆನಿ ಆಂಜಾಳ್ ಆವಾಜಾನ್ ಸುಮಧುರ್ ಭಕ್ತಿಕ್ 

ತಾರಾಂ ಗಾಯ್ತಾಲೊ. ತೆದ್ನಾಂ ಮ್ಹಜಿ ಪ್ರಾಯ್ ಬಾರಾ ವ ತೆರಾ ವರ್ಸಾಂ ಜಾತಿತ್, 

ವಳ್ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲಿಂ ತಾಚಿಂ ಭಕ್ತಿಚಿಂ ಗಿತಾಂ, ದೆವಾಚ್ಕೊ ಕಾಣಿಯೊ ಸಾಂಗ್ಚೊ ಆನಿ 

ಚ್ನೆಚ್ಕೊ ಕಾಣಿಯೊ ಉಗ್ದಾಸಾಕ್ ಹಾಡ್ದಿಂ ಕೀರ್ರನಾಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಜೂನೀ ನಿಯಾಳಾಕ್ 

ಹಿತಾತ್. ಅಶೆಂ ತುಳ್ಸಿದಾಸಾಚೆಂ ರಾಮಾಯಣ್, ಏಕ್ ಆಪುರ್ಟಾಯೆಚೊ ಗ್ರಂಥ್ 

ಸ್ಹಣೈತ್. 

"ರಾಜ್ಕೋಟ್ ರಾಮಾಯಣ್' ನಾತ್ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಫಕತ್ತ್ ಏಕಾದಶಿ ದಿವಸಾ 

ಭಗವದ್ ಗೀತಾ' ಮ್ಹಣ್ತಾಲ್ಕಾಂವ್. (ಏಕಾದಶಿ- ಅರ್ಧೊ ಚಂದ್ರಾ ಮೈನೊ ಮ್ಹಣ್ಣೇ: 

್ರಕಾಸ್ ಚಾಂದ್ಲೆಂ ದೀವ್ನ್ ಇಕ್ರಾವೊ ದೀಸ್) ಹ್ಮಾ ರಿತಿಚಿ ಮ್ಹಾಕಾ ರೂಚ್ ನಾಸ್ಲ್ಯಾರೀ, 

ಗೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಹಾಂವ್ ಮಾಗ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಪಾತ್ರ ಫೆತಾಲೊಂ ಜಾಲ್ಮಾರ್ ಆಜ್ ಮ್ಹಾಕಾ 

ತಾಂತ್ಲಿಂ ನೀತಿ ಶ್ಲೋಕಾಂ ಆಯ್ಕಾತಾನಾ ಗಾಢ್ ಶಾಂತಿ ಮೆಳ್ತಾಲಿ. 

ಸಭಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ನಂತರ್ ಹಾಂವೆ ಎಕ್ಟೀಸ್ ದಿಸಾಂಚೊ ಉಪ್ಟಾಸ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ತವಳ್ 

ಸ0ಡಿತ್ ಮದನ್ಮೋಹನ್ ಮಾಲವೀಯಾನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕುಶಿನ್ ಬಸೊನ್ ಗೀತಾಂತ್ಲಿಂ 

ನೊಡಿಂ ಶ್ಲೋಕಾಂ ವಾಚ್ಲಿಂ. ಹೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮತಿಕ್ ಸಮಾಧಾನ್, ಕುಡಿಕ್ 

ಗಲ್ದಾಸ್, ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ದಾಧೊಸ್ಕಾಯ್ ಭದ್ದಿ. ಮ್ಹಾಕಾ ಭಗ್ಗೆಂ ಜರಿತರಿ ಅಸಲಿಂ ನೀತಿ 

ೂತ್ರಾಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಲ್ಹಾನ್ಪಣಿಂ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್ಲ್ಲಿಂ ತರ್, ಕಿತ್ಲೆಂ ಬರೆಂ ಜಾತಂಗೀ 

ಸ್ಹಣೊನ್. 

ಹಿಂದ್ವಾಂತೀ ಸಭಾರ್ ಫಾಂಟೆ ಆಸಾತ್. ತಾಂಕಾಂ ಎಕಾಮಕಾಚಿಂ ಸೊಂಡಾಂ 

ನೊೂಕುರ್ಡ್ ಪಡ್ಡಿ ಸವಯ್ ಆಸಾ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಂಚ್ಕಾ ಸಂಕುಚಿತ್ ಮನೋಭಾವಾನಾನ್ 

ುರ್ ಆನಿ ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲೆಂ ಶ್ರೇಷ್ಟ್ಪಣ್ ಅಪ್ಣಾಕ್ಚ್ ಅಮಾನತ್ ಕರ್ನ್ ದವರ್ದಾಂ. 

ಟ್ಟಾರೆ “ಭೊಟಾನ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಪುನವ್.”' 

ಹೆಂ ಕುರ್ಲೆಂಪಣ್ ಆಯ್ಕೊನ್, ಪಳೆವ್ನ್ ಎಕಾ ನಮುನ್ಮಾಚಿ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಸೂಸ್ಲಿಕಾಯ್ 

ಜೆ ಥಂಯ್ ಉಬ್ಬಾಲಿ. ಮ್ಹಜಿಂ ವ್ಹಡಿಲಾಂ ರಾಮ, ಶಿವ ಇತ್ಯಾದಿ ದೆವಾಂಚ್ಕಾ 

ರೃನಾಕ್ ವ್ಹೆತಾನಾ ಆಮ್ಚಾ ಸೆಜ್ಸಾಂಬಾರ್ಕಾಂಚ್ಕಾ ಜೈನಾಂಚಿಂ ಆನಿ ತಾಂಚೆ 

ರ್ವಿತ್, ಸನ್ಮಾಸಿ ಮಠ್ವಾಸಿ ಆಪಾಪ್ಲ್ಯಾ ಸಂಪ್ರಾದಾಯಾ ವಿರೋಧ್ ಆಮ್ಲೆರ್ 

0ದ್ಹಾಂಗೆರ್) ಯೇವ್ನ್ ಜೆವಾಣ್ ಸ್ವಿಕಾರ್ ಕರ್ತಾಲೆ. ಸೊಪ್ಕಾರ್ ಬಸೊನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ 

ಪಾ ಲಾಗಿಂ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಅಧ್ಯಯನ್ ಚಲಯ್ತಾಲೆ. 
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ತ್ಕಾ ಶಿವಾಯ್ ಪಾರ್ಸಿ, ಮುಸುಲ್ಮಾನ್ ಮಿತ್ ಬಸೊನ್ ಬಾಪಾಯ್ಲಾಗಿಂ 

ತರ್ಕ್-ವಿತರ್ಕ್ ಕರ್ತಾನಾ ಹಾಂವ್ ಲ್ಹಾನ್ಪಣಿ ಕಾನ್ ದೀವ್ನ್ ಆಯ್ಕಾತಾಲೊಂ. 

ಬಾಪಾಯ್ದೊ ಹಾಂವ್ ನಿಮಾಣೊ ಪೂತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಸದಾಂಚ್ ತಾಚ್ಕಾ ಚಾಕ್ರೆಂತ್ 

ತಲ್ಲೀನ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ತವಳ್ ಸರ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಶಿಕಾಪ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಫುಂಕ್ಕಾಕ್ ಮೆಳ್ತಾಲೆಂ. 

ತ್ಕಾ ತೆಂಪಾರ್ ಅರಂಭಾಚೆ ಕ್ರಿಸ್ಕೀ ಮಿಶನರಿ, ನಾಖ್ಕಾಂನಿ ಉಭೆ ರಾವೊನ್ ಆಪ್ಣಾ 

ಧರ್ಮಾಚೊ ಪ್ರಸಂಗ್ ದಿತಾಲೆ. ಧರ್ಮ್ ಪ್ರಸಾರ್ ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರೌಢ್ಶಾಳಾಚ್ಕಾ ಸ್ಟ 

ಉಭೊ ರಾವುನ್ ದಿಂವ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆ ಆಯ್ಕಾಲಾಂ. “ಹಿಂದ್ವಾಂಚೆ ಕುರ್ಲೆ ದೇವ್, ತಾಂಚೆಂ' 

ಪೊಟ್ಟು ಧರ್ಮ್, ಚಾಪ್ಪೆ ಸಮಾಜ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಠಿಣ್ ಉಣೆಪಣ್ 

ಭಗ್ಮಾಲೆಂ. ತ್ಕಾ ದೆಕುನ್ ಹಾಂವ್ ಅಸಲೆ ಶೆರ್ಮಾಂವ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಲಾಗಿಂ 

ವ್ಹಚಾನಾಸ್ಲ್ಲೊಂ. 

ತ್ಕಾಚ್ ವೆಳಾರ್ ಎಕ್ಲೊ ನಾಂವಾಡ್ದಿಕ್ ಹಿಂದು ಮತಾಂತರ್ ಜಾಲೊ. ಬಾಪ್ತಿಜ್ಮ್ 

ದಿತಾನಾ ತಾಕಾ ಕಡ್ಡಾಯೆನ್ ಗಾಯ್ರಾಚೆಂ ಮಾಸ್ ಆನಿ ಸೊರೊ ಸೆವುಂಕ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ! 

ಮ್ಹಣೊನ್ ಲೋಕ್ ಎಕಾಮೆಕಾಚ್ಕಾ ಕಾನಾಂತ್ ಘುಟಾನ್ ಹಳೂ ಸಾಂಗ್ತಾಲೊ. ಹೆಂ 

ಆಯ್ಕಾಲ್ಲೆಂಚ್ ಸಸ್ಮಹಾರಿ ಲೋಕ್ ಆಂಗ್ ಹಿಂವಾಯ್ತಾಲೊ. ಹೆಂ ಸತ್ ವ ಫಟ್ 

ಹಾಂವ್ ನೆಣಾ ಜಾಲ್ಕಾರೀ, ಸಸ್ಮಾಹಾರಿಂಕ್ ಅವಿಶ್ವಾಸಾಚಿ ಖರಾಯ್ ವಾಡೊಂವ್ಮ್ ಆನಿ 

ನೀಟ್ ವಾಟೆಕ್ ಘುಂವ್ಹಾಂವ್ಕ್ ಕೆಲ್ಲಿ ನಿಗಾ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ದುಭಾವ್ ನಾತ್ಲ್ಲೊ. 

ಮತಾಂತರ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್, ತ್ಕಾ ತೆಂಪಾರ್ ಕೇವಲ್ ಸಮಡ್ಕ್ಚ್ ನ್ಹಯ್ ಬ್ 

ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ರಿತಿ ರಿವಾಜಿ ಆನಿ ಸಂಪೂರ್ಲ್ ಪುರಾಣಾಂಚೆಂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ದಿರ್ವೆಂ ಸಾಂಡುಂಕ್ 

ಹೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಅನಗತ್ಕ್ ಕಶೆಂ ದಿಸ್ಹಂ. 

ಆರಂಭಾರ್ಚ್ ಮ್ಹಜೆ ಥಂಯ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಸೊಸ್ಲಿಕಾಯೆಚಿ ಬುನ್ಯಾದ್ ಪಡ್ಲ್ಲಿ 

ಜಾಲ್ಕಾರೀ, ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕೊಶೆಡ್ಡಾಚೊ ಖೈದಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲ್ಲೊಂ. ಕುಸ್ಕುಟ್ 

ನಾಸ್ತಿಕ್ ಚಿಂತ್ನಾಂಯೀ ಧೊಸ್ತಾಲಿಂ. ದೆಕುನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಖಂಚಾಚ್ ಧರ್ಮಾಂತ್ ಥಿರ್ 

ಭಾವಾಡ್ಕ್ ನಾಸ್ಲೊ. 

ಹಿಂದ್ವಾಂಚೊ "ಮನು' ಮ್ಹಳ್ಕಾರ್ "ಮೊಯ್ದೆ' ಕಸೊ. ಉಪದೆಸ್ ದೀವ್ನ್ 

ಮಾನವ್ ಸಂಬಂಧ್ ಆನಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ್ ಅಭಿವೃದ್ದಿಂಚಿ ಕೃಷಿ ಕರುಂಕ್ ಕುರ್ರೆಚೊ ಈಟ್ 

ಘಾಲ್ಡ್ ಸಫಲ್ ಜೀವನ್ ಪ್ರಾಪ್ತ್ ಕರ್ದೊ ಪ್ರವಾದಿ. ಹಿ ಸಗ್ಳಿ ಸೃಷ್ಟೆಚಿ ಕಥಾ “ಮನು'ನ್ 

ದಿಂವ್ಲೆ ಉಪದೆಸ್ ಆನಿ ಆಡ್ತಿಗಾಂಚೊ ಪೆಳೊ ಪಳೆವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಪುರ್ರೊಯೀ 

ನಾಸ್ಕಿಕ್ಚ್ ಜಾಲೊಂ. | 
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ನಾಸ್ತಿಕ್ಸಣಾಚಿಂ ಕರ್ದಾಲ್ಲಿಂ ಕಲ್ಪನಾಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಸದಾಂಚ್ ಧೊಸ್ತಾಲಿಂ. ಖಾತ್ರಿ 

ಸರಿಹಾರ್ ಜೊಡ್ಡ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಮ್ಹಜ್ಮಾ ಎಕ್ಷ್ವಾ ಬಾಪುಲ್ ಭಾವಾಕಡೆ ಮ್ಹಜ್ಯಾ 

ಮನೋಪಿಡೆಚಿ ಹಮಿದಾರಿ ಕರುಂಕ್ ವಿನಂತಿ ಮಾಗ್ಲಿ. ತಾಚೆಂ ವಿವರ್ಣೆ ಮ್ಹಾಕಾ 
ಕಾಂಯ್ ಪ್ರಯೋಜನಾಕ್ ಪಡ್ಲೆಂ ನಾ. ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಕೀ, “ತುಜ್ಕಾ ಹ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾ 

ಪ್ರಾಯೆರ್ ಯೆಂವ್ಚಿಂ ಹಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಕಠಿಣ್ ಮಾರೆಕಾರ್. ತುಂ ವ್ಹಡ್ ಜಾಲ್ಕಾ ನಂತರ್ 

ಪರಿಪಿಕಾಯೆಚಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ತುಜಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ವೊರೊವ್ನ್ ನೆರಾವ್ನ್ ಫಲಿತಾಂಶ್ 

ತುಕಾಚ್ ಕಳಿತ್ ಕರೈಲಿಂ.'' 

ತ್ಕಾ ಶಿವಾಯ್ “ಮನು' ಸಸ್ಯಹಾರಿ ನಹಿಂ. ಮನುಸ್ಮೃತಿನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತ್ಕಾ 

ಪ್ರಾಯೆರ್ ಅಹಿಂಸಾ ಶಿಕಂವ್ಮ್ ನಾಸ್ತಿ. ತೊ ಖರೋಖರ್ ಮಾಂಸಾಹಾರ್ ಸೆಂವ್ಸ್ಯಾ 

ವಿಷ್ಕಾಂತ್ ವಪ್ಪಾತಾಲೊ. 

ನೀಜ್ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಂವೆ ಚಿಂತ್ಲ್ಲೆಂ ಅಹಿಂಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳಾರ್ ಸೊರ್ಟಾಂಕ್, 

ಭಿಕುಂಡಾಂಕ್ ಆನಿ ಇತರ್ ಕ್ರಿಮಿಂಕ್, ಜಿವಿಂಕ್ ಮಾರ್ಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಕಾಂಯ್ದ್ ಚೂಕ್ 

ನಾ ಮ್ಹಣೂನ್. ಮ್ಹಾಕಾ ಉಗ್ದಾಸ್ ಆಸಾ ತವಳ್ ಹಾಂವ್ ಭಿಕುಂಡಾಂಚಿ ಪಾಟ್ 

ಧರ್ನ್ ತಾಂಕಾಂ ಲಗಾಡ್ ಕಾಡ್ತಾಲೊಂ. ಆನಿ ಹೊ ಮಜೊ ಪರಮ್ ಕಾಯ್ದೊ ಮ್ಹಣ್ 

ಚಿಂತಾಲೊಂ. 

ಕ್ರಮೇಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸುಸ್ತಾಲೆಂ ಕೀ, ಖಂಚಾಚ್ ಪ್ರಾಣಿಂಚೊ, ಜಿವಿಂಚೊ ಜೀವ್ 

ಕಾಡ್ಜೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಹಕ್ಕ್ ನಾ. ಜೀವ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಸೃಷ್ಠಿಕರ್ತಾನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಅಮೊಲಿಕ್ 

ದಿರ್ಚಂ. ತೆಂ ಅಪರ್ಸುಂಕ್ ಕೊಣಾಕ್ಚ್ ಹಕ್ಕ್ ವ ಅಧಿಕಾರ್ ನಾ.ನೀತ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ 

ಕ್ ಕೂಡ್ (ಶರೀರ್) ಆನಿ ಸತ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ತ್ಕಾ ಕೂಡಿಕ್ ನೀಟ್ ಧರ್ದೊ ಪಾಟಿಚೊ 

ಣೂ. "ಸತ್? ಮ್ಹಜೊ ಸಂಪೂರ್ಡ್ ಧ್ಯೇಯ್ ಜಾಲೊ. ಸತಾವಿಣೆ ಮ್ಹಜೆಂ ಜಿವಿತ್ 

ನ್ಕ್ ಜಾತಾಲೆಂ. ಸತ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ನಿತಳ್ ಆನಿ ಅಪುಟ್. ಸತ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಸರೃಜ್ಞ್. 

_ಕಾಚ್ ಖಂಡಿತ್ ಕಳಿತ್ ಜಾಲಾಂ ಕೀ, ಸತಾ ಪ್ರಾಸ್ ವ್ಹರ್ತೊ ಖರೊ ದೇವ್ ನಾ. 

"ವ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಖತಾವಿಣ್, ದೇವ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಸತ್. 

ಏಕ್ ಗುಜ್ರಾಥಿ ಪವಿತ್ರ್ ಶ್ಲೋಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಥಿರ್ ಉರ್ಲಾ. ತಾಚೊ 

ಅಸೊ ಆಸಾ: 

“ವಾಯ್ಟ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬರೆಂ ಕರ್'' ಹೆಂ ಸೂಚನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಚಿ ವಾಟ್ 

ಲಿ. ತಶೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಂವೆ ಸಬಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪ್ರಯೋಗ್ ಕೆಲ್ಲಿಂ ನಿದರ್ಕನಾಂ 

ಕಾ ಸಜೀವ್ ದಿಸ್ಕಾತ್. ಆಮ್ಕಾಂ ಆಮ್ಚೆಚ್ಲಾಗಿಂ ಆಂತರಿಕ್ ರುಜ್ ಮಾಂಡಿಜೆ 

ಡ್ರಾ. ತೂ ಶ್ಲೋಕ್ ಮುಂದರುನ್ ಸಾಂಗ್ರಾ: 
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“ತಾನೆಕ್ ಉದಾಕ್ ಮಾಗೊಂಕ್ ಆಯ್ದಲ್ಕಾಂಕ್ ದೀ ದಾಧೊಶಿ ಜೆವಾಣ್, ಖಾಲ್ತೆ 

ಜಾವ್ನ್ ತಗ್ಗಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕರ್ ಅಗಾಧ್ ನಮಾನ್, ಆಕಾಂತಾ ವೆಳಾ ದಿಲ್ಲೆಂ ರೀಣ್ ಫಾರಿಕ್ 

ಕರ್, ಸುವರ್ಲಾನ್ ಜೀವ್ ಬಚಾವ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕರ್ ತ್ಕಾಗಿ ಜಿವಾನ್.'' 

ಜಿಯೊಂ ಜಾಣ್ಚಾಯ್ ತುಜ್ಕಾ ಸಬ್ದಾಂ ಕರ್ನೆನ್. ಸೆವಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಚೆಂ ಫಾರಿಕ್ ಕರ್ 

ಯೂಣ್ ಧಾ ವಾಂಟ್ಕಾನ್. "ಸರ್ಟ್ ಮನಿಸ್ ಸಮಾನ್' ಜಾಣಾ ದೈವಿಕ್ ಮನ್, 

ವಾಯ್ಟ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬರೆಂ ಕರ್, ಜಾಣಾ ಪವಿತ್ರ್ ಜ್ಞಾನ್. 

ವಿಲಾಯ್ತಾಕ್ ವ್ಹಚಿ ತಯಾರಿ 

1887 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಹಾಂವ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಕುಲೇಶನ್ ಪಾಸ್ ಜಾಲೊಂ. ಅಹ್ಮದಾಬಾದ್ 

ಆನಿ ಬೊಂಬಯ್ ದೋನ್ಕಡೆ ಪರೀಕ್ಲೆಚಿಂ ಕೇಂದ್ರಾಂ ಆಸ್ಲ್ಲಿಂ. ಕಾಥಿಯಾವಾಡ್ 

ಸಂಸ್ಥಾನಾಚಿ ಜೆರಾಲ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಮ್ಚಾ ಬರಿಂಚ್ ಧರ್ಲಿಕ್ ಶೆವ್ಟಾಲ್ಲಿ ಜಾಲ್ಮಾನ್, 

ಲಾಗ್ಸಿಲೊ ಅಹ್ಮದಾಬಾದ್ ಕೇಂದ್ರ್ ಆಮಿ ವಿಂಚ್ಲೊ ಆನಿ ಪ್ರಥಮ್ ಕೊಣ್ಂಚ್ 

ಸಾಂಗಾತ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಎಕ್ಸುರೊಂಚ್ ರಾಜ್ಕೋಟ್ ಥಾವ್ನ್ ಅಹ್ಮದಾಬಾದ್ ಯೇವ್ನ್ 

ಪರೀಕ್ಬೆಕ್ ಬಸ್ಲೊಂ. 

ಮೆಟ್ರಿಕ್ಕುಲೇಶನ್ ಪಾಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಪ್ರೌಢ್ಶಾಳಾಕ್ ಆದೇವ್ಸ್ ಮಾಗ್ಲೊ. ಹಾಂವೆ 

ಕೊಲೆಜಿಂತ್ ಪುಡ್ಲೆಂ ಶಿಕಾಪ್ ಮುಂದರಿಜೆ ಮ್ಹಣೊನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವ್ನಡಿಲಾಂಚಿ 

ಬಳಾದೀಕ್ ಅಪೇಕ್ಷಾ ಆಸ್ಲ್ಲಿ. ಬೊಂಬಯ್ ಆನಿ ಭಾವ್ನಗರ್ ಕೊಲೆಜಿ ಆಸ್ಲ್ಲೊ. 

ಬೊಂಬಯ್ ನಗರಾಂತ್ ಖರ್ ವಿಪ್ರೀತ್ ದೆಕುನ್, ಭಾವ್ನಗರ್ ಸಾಮಲ್ಮಾಸ್ 

ಕೊಲೆಜಿಕ್ ಹಾಂವ್ ಭರ್ತಿ ಜಾಲೊಂ. 

ಭರ್ತಿ ಜಾಲೊಂ ಖರೆಂ. ಪುಣ್ ಹರೈಕ್ ಲಿಸಾಂವ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಠೀಣ್ ಕಷ್ಟ್ 

ಜಾಲೆಂ. ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ್ ಕಿತೆಂ. ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಪರ್ಕಾಂತ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಅರ್ಥ್ 

ಜಾಲೊನಾ. ಹಾಂತುಂ ಶಿಕ್ಬಕಾಂಚಿ ಚೂಕ್ ನಾ, ತೆ ಊಂಚ್ ವರ್ಗಾಚೆ ಶಿಕ್ಷಕ್ 

ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಶಿಕ್ಬಾಚ್ಕಾ ಆನಿ ಜೆರಾಲ್ ಅಸ್ಕತ್ಕಾಯೆನ್ ಮ್ಹಜೆರ್ ತಾಣಿಂ 

ಜಯ್ತ್ ವ್ಹೆಲೆಂ. ತ್ಕಾ ಶಿವಾಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮಿತ್ರ್ ನಾಸ್ಲ್ಲೆ, ನವೆಂ ವಿದ್ಕಾಲಯ್, 

ಅಪರಿಚಿತ್ ವಾತಾವರಣ್, ಸಹವಿದ್ಮಾರ್ಥಿಂ ಕಡೆ ಸಳಾವಳ್ ಕದ್ದಿ ದಸ್ತೂರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ 

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂತ್ ಆದಿಂ ಥಾವೀ ನಾತ್ಲ್ಲಿ. ಹಾಂವ್ ನಿರಾಸ್ಪೂಣಾಚ್ಕಾ ಸಾಗೊರಾಂತ್ 

ಬುಡ್ಲೊಂ. ಪಯ್ದೆಂ ಹಂತ್ ಸಂಪ್ಲ್ಲ್ಯಾಫರಾ ಮ್ಹಜ್ಮಾ ಗೊಂದೊಳಾಚಾ ಬೂಕಾಂಚಿ 

ಪೊಟ್ಟಿ ಆನಿ ಭರಾಧಿಕ್ ಕಾಳಿಜ್ ಘವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಘರಾ ಪಾಟಿಂ ಆಯ್ಲೊಂ. ಮೇರ್ 

ನಾಸ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಬೆಜಾರಾಯೆನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ರೆವೊಡ್ ಘಾಲ್ಲೊ. ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಶಿಕ್ಸಾಚಿ 

ಆಶಾಚ್ ಸಾಂಡ್ಲಿ. 
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ಮ್ಹಜೊ ಬಾಪ್ ದೆವಾದಿನ್ ಜಾಲ್ಮಾ ಉಪ್ರಾಂತೀ ತಾಚೊ ಎಕ್ಲೊ ಆಪ್ಟ್ಮಿತ್ಸ್ 

ದ್ದ್ಯಾಚ್ ಬರಿ ಮೈಪಾಸಾನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಭೆಟ್ ದಿತಾಲೊ. ತಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಶ್ರೀಮಾನ್ 

ಮಾವ್ಜೀ ದಾವೆ'. ಕಠೀಣ್ ದೇವ್ನಿತಿಚೊ ಶಾಸ್ತ್ರಿ. ನಿತಳ್, ಸಂಪೆಂ, ಸರಳ್ ತಾಚಂ 

ಕಿಂತಾಪ್. ತಶೆಂ ಚಾಲ್ ಚಮ್ಮಣ್. ತೊ ಅಮ್ಚೊ ಹಿತಚಿಂತಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ. 

.. ಹೊ ಚುರುಕ್, ಜಾಣ್ಚಾಯೆಚೊ ಮಹಂತ್ ತ್ಕಾ ದೀಸ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಅನುಭವಾಂಚೆಂ 

ುಪೆಂ ಘೆವ್ನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಭೆಟುಂಕ್ ಆಯ್ಲೊ. ಉಲಯ್ತಾಂ ಉಲಯ್ತಾನಾ ಮ್ಹಜ್ಮಾ 

ತವೈ ಆನಿ ವ್ಹಡ್ ಭಾವಾಲಾಗಿಂ ಮ್ಹಜ್ಮಾ ಶಿಕ್ಪಾ ವಿಷ್ಕಾಂತ್ ತಾಣೆ ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ. 

ರಿ ಸ್ಥಿತಿ ಧಾಂಬುನ್ ದವರ್ನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆವೈನ್ ಶ್ನೆಳ್ಮಡಿಶೀ ಜವಾಬ್ ದಿಲಿ ಆನಿ 

ಕತುರಾಯೆನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾ ಲಾಚಾರ್ಲೆಚೊ ಪ್ರಸ್ತಾಪ್ ನಿಸ್ರಾಯ್ಲೊ. | 

ಪುನೆವಂತ್ ತೃಪ್ತ್ ಪಾವುಲ್ನಾ. ತೊ ಮುಂದರುನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ: 

“ಅಬ್ಬೆ, ಕಾಳ್ ಬದ್ದೊನ್ ವ್ಹೆತಾ. ಆಜ್ಕಾಲ್ ಕಾಳಾ ತೆಕಿದ್ ಸೂಕ್ಕ್ ಶಿಕಾಪ್ 

ಮೆಳಾನಾ ಜಾಲ್ಕಾರ್ ವಿಮುಕ್್ ಲಾಬಾನಾ. ಆದಿಂ ಮಾಗಾಂ ಚಿಲ್ಲರ್ ಶಿಕ್ಟಾಂನಿ 

ಮೆಳೆಲ್ಮಾ ಕಾಮಾಂಕ್ ಆತಾಂ ವಕಾಲತ್ ಜಾಯ್ತೆ. ದೆವಾದೀನ್ ಗಾಂಧೀಜಿಚ್ಕಾ 

ಮಹಾಜ್ಞಾನಾಕ್ ಸರಿ ಜಾಲ್ಲೆ ತರುಣ್ ಪರತ್ ಜಲ್ಮಾಜೆ ಶಿವಾಯ್, ತುಮ್ಹ್ಯಾ ಮಧೆಂ 

ಕೊಣಾಕ್ಚ್ ತ್ಕಾ ಮಟ್ಟಾಚೆಂ ರಾಜಾಂವ್ ಆನಿ ಮತಿಚೆಂ ಶಿಕಾಪ್ ನಾ. 

| ಗಾಂಧೀಜಿಚೊ ಹುದ್ದೊ ಆಪ್ಲಾಯ್ದೆ ಜಾಲ್ಮಾರ್ ಆತಾಂ ವಕಾಲತ್ ಜಾಯ್ದೆ. 

ಎಕ್ಸ್ಯಾಕೀ ತುಮ್ಕಾಂ ಫಾವೊತೆಂ ಶಿಕಾಪ್ ನಾ. ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ತುಮ್ಚೊ ನಿಮಾಣೊ 

ಸೂತ್-ಭಾವ್ ಆಜೂನೀ ಶಿಕ್ತಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ “ವಾಡ್ಜಿ ವಾಲ್ ಮೊಡಿನಾಕಾತ್.' ತೊ 

ಎಕ್ಲೊ ಮಾತ್ರ್ ತುಮ್ಚಾ ಘರ್ದಾರ್ ಕುಟ್ಮಾಚೆಂ ಘನಾಧಿಕ್ ಆಸ್ಥಾನಾಚೆಂ ಸ್ಟಾನ್ 
ತನಿ ಮಾನ್ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತೊಲೊ. ಕಿತ್ಕಾಕ್? ತಾಣೆ ಶಿಕ್ಚ್ಯಾ ಶಿಕ್ಬಾನ್, ಚ್ಯಾರ್ 

ಸಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂ ಭಿತರ್ ತಾಕಾ ಬಿ.ಎ. ಡಿಗ್ರಿ ಮೆಳ್ಕೆಲಿ. ಹ್ಕಾ ಶಿಕ್ಪಾಕ್ ಚಡ್ಡ್ 

ನ್ಹುಳ್ಕಾರ್ ಸಾಟ್ ರುಪಿಯಾಂಚೆಂ ಸಾದೆಂ ಕಾಮ್ ಮಳ್ತಲೆಂ. ಜಾಲ್ಕಾರ್, ತುಮ್ಚ್ಯಾ 

ನಾಪಾಯ್ಜ್ಯಾ ಆಸ್ನಾನಾಚ್ಕಾ ದಿವಾನ್ ಹುದ್ದಾಕ್ ತೆಂ ಶಿಕಾಪ್ ಪಾವಾನಾ. ವಕಾಲತ್ 

ಕ್ಲ್ಯಾರ್ ಆನಿಕೀ ಲಾಬ್ ಆಸಾ. ತೊ ಹಾಂಗಾಸರ್ ವಕಾಲತ್ ಪಾಸ್ ಜಾತಾನಾ ಹೆರ್ 

ಚ್ಕಾ ಆದಿಂ ಶಿಕೊನ್ ಉತ್ತೀರ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ತಸಲ್ಕಾ ನಾಂವಾಡ್ದಿಕ್ ಹುದ್ದ್ವಾಂಕ್ 

ಯಾರ್ ಜಾತಲೆ! 

ದೆಕುನ್ ಹಾಂವೆ ಸಾಂಗ್ದೆಂ ಜಾಲ್ಕಾರ್, ತಾಕಾ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಾಕ್ ಧಾಡ್ದೆಂ ಬರೆಂ. 

ಜೊ ಪೂತ್ ಕೆವಲ್ರಾಮ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಕೀ, “ಇಂಗ್ಲೆಂಡಾಂತ್ ಬ್ಯಾರಿಸ್ಟರ್ (ವಕೀಲ್) 

ತಾಂವ್ಕ್ ಹಾಂಗಾಚಾಕೀ ಸುಲಭ್. ಫಕತ್ತ್ ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂ ಭಿತರ್ ವಕಾಲತೆಚೆಂ 
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ಶಿಕಾಪ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಭಾರತಾಕ್ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವೈತ್. ಚ್ಯಾರ್, ಪಾಂಚ್ ಹಜಾರ್ 

ರುಪಿಯಾಂ ಭಿತರ್ ಸಗ್ಳೊ ಶಿಕ್ಬಾಚೊ ಖರ್ಡ್ ಸಂಪ್ರಲೊ. 

ಆಬೈ, ಪೊಯ್ರ್ಚ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಾ ಥಾವ್ನ್ ಸನದ್ ಜೊಡುನ್ ವಕೀಲ್ ನಾಯಕ್ 

ಪಾಟಿಂ ಮಾಂಯ್ಗಾಂವಾಕ್ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್ಲಾ. ಪಳೆ ತೆಂ ಶಿಕಾಪ್! ಪಳೆ ತಾಚಿ ಠೀವಿ! 

ಬದ್ಹ್ ಮೇಲ್ಫಂಕ್ತಿಚಿ! ತಾಚಿ ಯೋಗ್ಯತಾ ತಾಚ್ಕಾ ಚಾಲ್ ಚಮ್ಮಣೆರ್ ನಿಶೆತಾ! ಆಯ್ದೆ 

ಭುರ್ಗೆ ಫಾಲ್ಕಾಂಚೆ ಪುಡಾರಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಮತ್ವಿಕಾಸ್ ಶಿಕ್ಪಾಚೊ ಈಟ್ ವೆಳಾರ್ 

ಪಡೊಂಕ್ ಜಾಯ್. ತಸಲಿ ತರೈೆತಿ, ತಸಲೆಂ ಶಿಕಾಪ್, ತಸಲೊ ಭರ್ಮ್ ಆಸ್ಲ್ಲ್ಯಾ 

ಮನ್ಮ್ಯಾಕ್ "ದಮ್ಮಯ್ಯ' ಮ್ಹಣೊನ್ ಘನಾಧಿಕ್ ಸ್ಡಾನ್ ಆನಿ ಹುದ್ದೊ ದಿತಾತ್. 

ತುಂವೆ ಅರ್ಡಿ ಘಾಲಿಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಗರ್ ನಾ, ತೆಚ್ ವಿಚಾರ್ನ್ ಯೆತಾತ್. | 

ದೆಕುನ್ ತುಮಿ ಮೋಹನ್ದಾಸಾಕ್ ಹ್ಯಾಚ್ ವರ್ಸಾ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಾಕ್ ಧಾಡುಂಕ್ 

ಜಾಯ್. ಕೆವಲ್ರಾಮಾಕ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಾಂತ್ ಸಭಾರ್ ಮಿತ್ರ್ ಆಸಾತ್. ತೊ ಪರಿಚಯಾಕ್ 

ಹಾತ್ ಪತ್ರ್ ದಿತಲೊ. ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ಶಿಕಾಪ್ ಸಂಪೊವ್ನ್ ತುಮ್ಚೊ ಭುರ್ಗೊ ಪಾಟಿಂ 

ಮಾಂಯ್ಗಾಂವಾಕ್ ಯೆತಲೊ.'' 

ಶ್ರೀ ಮಾವ್ದೀ ಧಾವೆಕ್ ಆಮಿಂ "ಜೋಪಶಿಜೀ' ಮ್ಹಣೊನ್ ಉಲೊ ಕರ್ತಾಲ್ಯಾಂವ್. 

ತಾಣೆ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಂಪೂರ್ಡ್ಸ್ ಭುಲವ್ನ್ ಸೊಡ್ಲೊ. ತಾಚೊ ಪ್ರಸಂಗ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಅತ್ಮ್ಮಾಕ್ 

ಕುರೈೆಚೆಂ ಖಾಣ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ತೆಂ. ಹೆಂ ದೈವಿಕ್ ಖಾಣ್ ಜಾವ್ನ್ ಮ್ಹಜಿ ಕೂಡ್ 

ಚೊವ್ಕೆಂತ್ ಬಸ್ಲ್ಯಾರೀ ಅತ್ಕೊ ಮ್ಹಜೊ ವೈಂಕುಟಾಚ್ಕಾ ಸವಾರೇರ್ ಗೆಲ್ಲೊ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ 

ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯಾ ಶಿಕ್ಬಾಚಿ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ವಾಯ್ಟ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾ ದುರ್ಲಮ್ 

ಪರಿಸ್ಥಿತೆಂತ್ಲೊ ಮುಕ್ತ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಡೆಚ್ಕಾ ವಾದಾಳಾಕ್ ಧಡೊ ಬಾಂಧ್ಲ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ 

ನಿರ್ವೊಗ್ ನಾ ತೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ವ್ಯಕ್ತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಜಾಲ್ಕಾರ್ ತಸಲ್ಮಾ ಸರ್ವ್ ಸಂಗ್ಕಿಂನಿ 

ನಿರ್ದಾರ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಡ್ವಾರ್ಲೆಲೆಂ. 

ಅಸಲ್ಯಾ ಸರ್ಕಿಭರ್ಕಿ ಚಿಂತ್ನಾಂನಿ ಜೋಶೀಜಿಚೊ ಮಾರ್ಮಿಕ್ ಪ್ರಸಂಗ್ ಆಯ್ಕೊನ್ 

ಹಾಂವ್ ಎಕಾಚ್ಫರಾ ಭ್ರಾಂತ್ ಜಾಲೊಂ. 

“ತುಕಾ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಾಂತ್ ಶಿಕೊಂಕ್ ಮನ್ ಆಸಾಗೀ?” ಹೆಂ ಸವಾಲ್ ಮ್ಹಜ್ಮಾ 

ಕೂಡಿನ್ಚ್ ನಹಿಂ, ಬಗಾರ್ ಅತ್ಮ್ಮಾನ್ಯೀ ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಹೆ ಸ್ವಾಧಿಕ್ ಸಬ್ಜ್ 

ಮ್ಹಜ್ಮಾ ಅತ್ಮ್ಮಾಕ್ ಸುಮಧುರ್ ಸಂಗೀತ್ ಹಾಡ್ನ್ ಆಯ್ಲೆ. 

ಪಾಟಿಂ ಫುಡೆಂ ನರ್ಗಾನಾಸ್ತಾನಾ ಹಾತ್ ಜೊಡುನ್ ವ್ಹರ್ತ್ಯಾ ಅಭಿಮಾನಾನ್ 

“ವ್ಹಯ್” ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಜವಾಬ್ ಹಾಂವೆ ದಿಲಿ ಆನಿ ಧೈರ್ ಆರಾವ್ನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ: “ವಕಾಲತ್ 



.ಬಾ. ಸೊಜ್, ಲಂಡನ್ 67 

ಕ್ಯಾ ಬದ್ದಾಕ್, ವಕಾತ್ ಶಿಕೊನ್ ದಾಕ್ತೆರೆಚಿ ಸನದ್ ಜೊಡ್ಡಾರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ 

oA?” 

ತ್ಕಾ ಸವಾಲಾಕ್ ಮ್ಹಜ್ಮಾ ವ್ಹಡ್ ಭಾವಾನ್ ಥಂಡ್ ಉದಾಕ್ ಮಾರ್ನ್ ಮ್ಹಳೆಂ: 

“ಆಮ್ಕಾಂ ವೈಷ್ಣವ ಜಾತಿಚಾಂಕ್, ಅಶುದ್ಧ್ ಮೊಡಿಂ ಕಾತ್ರಾಪಾಚೆಂ ಕಾಮ್ 

ರುಂಕ್ ಆಮ್ಚಾ ಧರ್ಮಾನ್ ಆಡ್ವಾರ್ದಾಂ. ಅಸಲ್ಕಾ ಹೀನ್ ದಂಧ್ಯಾಕ್ ರಿಗೊಂಕ್ ಆಜ್ 

ಮ್ಚೊ ಬಾಪ್ ಜಿವಂತ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ ಜಾಲ್ಕಾರ್ ಖಂಡಿತ್ ಸೊಡ್ತೊನಾ. ತುಕಾ 

ಕಾಲತ್ ಶಿಕೊಂಕ್ ಧಾಡ್ಜೊ ಉದ್ದೇಶ್ ಆಮ್ಚಾ ದೆವಾದೀನ್ ಬಾಪಾಕ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ 

೦ ಹಾಂವ್ ಧುಸ್ತುಚ್ ಜಾಣಾ. ಆನಿ ಆಜ್ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಜೋಶೀಜೀ ಉಲಯ್ತಾ 

ಮ್ಚ್ಯಾ ಬಾಪಾಚ್ಕಾಚ್ ಪ್ರೇರಣಾನ್ ಜಾವೈತ್.'' 

“ದಿವಂಗತ್ ಬಾಪಾಕ್ ತುಮ್ಹಾ ದಾಕ್ತೆರ್ಲೆವಿಶಿಂ ಆಕ್ಸೇಪ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ, ಮ್ಹಜಿ 

ಕಾಂಯ್ ಹರ್ಕತ್ ನಾ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಶಾಸ್ತ್ರಾಂತೀ ದಾಕ್ತೆರ್ಸೆ ವಿರೋಧ್ ಬರಯ್ಲೆಲೆಂ ಹಾಂವ್ 

ನೆಣಾ ಜಾಲ್ಮಾರ್, ವಕ್ತಾಂಚಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಘೆವ್ನ್ ಸನದ್ ಜೊಡ್ಲ್ಲಾ ದಾಕ್ತೆರಾಕ್ ವಕೀಲ್ 

ಮ್ಹಣಾನಾಂತ್. ವಕಾಲತೆಚಿ ಸನದ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ತುಕಾ ಆಸ್ಥಾನಾಚ್ಕಾ ದಿವಾನ್ ಹುದ್ದಾಕ್ 

ಚತಡೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಮ್ಹಾಕಾ ತುಂವೆ ದಿವಾನ್ಪಣಾಕ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ ಜಾಯ್ಜೆ. ಕಿತ್ಕಾಕ್? 

ತುಜ್ಮಾ ಬಾಪಾಯ್ಡಾ ಉಗ್ಡಾಸಾಕ್. ತೆದ್ನಾ ಮಾತ್ರ್ ತುಕಾ ಎದ್ಕಾ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಕ್ 

ಶಿತ್ ಸೊಧುಂಕ್ ಆನಿ ತಾಂಚೆಂ ಸಂರಕ್ಷಣ್ ಕರುಂಕ್ ಸಾಧ್ ಜಾತಲೆಂ. ದೀಸ್ 

ವ್ಹತಾಂ ವ್ಹೆತಾಂ ಮೊಲಾಂ ವಾಡ್ಮಾತ್, ಮ್ಹಾರ್ಲ್ಗಾಯ್ ಚಡ್ತಾ ಆನಿ ವಾತಾವರಣ್ 

ಬದ್ದಾತಾ. ವಕಾಲತ್ ಶಿಕ್ಷೆಂ ಸೂಚನ್ ಆನಿ ಯೆವ್ಹಣ್ ಮಾಶ್ರ್ ಪುನ್ಕಾಭರಿತ್. ಆಖ್ಕಾ 

ಕುಟ್ಮಾಚೆಂ ಭವಿಷ್ಕ್ ಎಕಾ ಭರ್ಲ್ಯಾಚ್ಕಾ ಶಿಕ್ಪಾ ಸಂಪೂರ್ಡ್ಕಾಯೆಚೆರ್ ಹೊಂದೊನ್ 

ಅಸಾ. ಒಟ್ಟಾರೆ “ಮ್ಹಾಲಾ ತೆಗಿದ್ ಮೋಲ್''! ಮ್ಹಣೊನ್ ಜೊಶಿಜೀ ಭಾಯ್ರ್ 

ಸರ್ಲೊ. 

“ಹ್ಯಾ ವಿಷ್ಕಾಂತ್ ಕಸಲಿಯ್ ಕುಮೊಕ್ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಕಾರ್ ವಿಚಾರುಂಕ್ 

ದಾಕ್ಸೆನಾಕಾತ್. ಹಾಂವ್ ಪರತ್ ತುಮ್ಚಾ ಭೆಟೆಕ್ ಯೆತಾನಾ ತಾಚಿ (ಮ್ಹಜಿ) ವಿಲಾಯ್ತಾಕ್ 

ವ್ಹಚಿ ಸಂಪೂರ್ಡ್ ವಿಲೆವಾರಿ ಜಾತಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಪಾತ್ಮೆತಾಂ.'' ಇತ್ಲೆಂ ಸಾಂಗುನ್ 

ಸೋಶಿಜೀ ಹಾತ್ ಜೊಡುನ್ ಆದೇವ್ಸ್ ಮಾಗುನ್ ಚಲ್ರೇಚ್ ರಾವ್ಹೊ. 

ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಆವಯ್ಕ್ ಹಾಂವೆ ತಿಚ್ಕಾ ಪ್ರಭಾವಾ ಭಾಯ್ರ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ ನಾಕಾ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ 

, ಹಾಂವ್ ಸದಿಳ್ ಕಾಮುಕ್ ಜೀವನ್ ಜಿಯೆವ್ನ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಜಿವಿತ್ ವಿಭಾಡಿನ್ 

ಮ್ಹಣ್. ತಿಕಾ ಹಿ ಬೋವ್ ಚಡ್ ಕರ್ಕರ್ಕಾಂಚಿ ಆನಿ ಚುರ್ದುರ್ಕಾಂಚಿ ಗೋಷ್ಠಿ ಜಾಂವ್ಕ್ 

ಸಾವ್ಲಿ. ತಿಣೆ ಹೆಂ ವಾಜ್ಮೂಲ್ ಆಯ್ಕೊನೀ ಕೆಪ್ಪ್ಯಾಚೆಂ ನಟನ್ ಕೆಲೆಂ. 



08 ಸತ್ 
ಆವಯ್ಕ್ ಬೆಜಾರ್ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಫಿಕಿರೆನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವ್ಹಡ್ ಭಾವಾನ್, 

ಹಾಂವೆಂ ವಿಲಾಯ್ತಾಕ್ ವ್ಹೆಚೆ ವಿಶಿಂ ವಿರೋಧ್ರಣ್ ಉಗ್ರ್ವಾನ್ ದಾಕಯ್ಲೆಂ. ಆನಿ 
ಎಕ್ಸುರೆ ಆವಯ್ಕ್ ಉಬ್ಬಣ್ ವ ಭೈೆಂ ಭಗಾಶ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಪಕ್ಬೆಕ್ ಕುಶಿಕ್ ವ್ಹಚುನ್ 
ಧೆಡೊ ರಾವ್ದೊ ಆನಿ ಸಂಯುಕ್ಕ್ ರಿತಿನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ: 

“ಸುಖಾಳೆಂ ಜಿವಿತ್ ಭಂಗಯ್ದ್ನಾಕಾ, ಪಾಶ್ಚಾತ್ಕ್ ಲೊಕಾಚಾ ಲೈಂಗಿಕ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್ 

ಆನಿ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಸದಿಳಾಯೆಚೊ ಪ್ರಭಾವ್ ದೊಳ್ಳಾಂಕ್ ಮಾರ್ತಾ. ತುಂ ಅಪ್ರಾದ್ಯಾಬರಿ 
ಏಕ್ ಥರ್ಶೆಂ ಕರಿನಾಕಾ. ಬರೆಂ ಶಿಕಾಪ್ ಗೊರ್ಕಾಂಚೊ ಖಾಸ್ಲಿ ಸೊತ್ತು ನಹಿಂ. 

ಹಾಂಗಾಚೆಂ ಸ್ವದೇಶಿ ಶಿಕಾಪ್ ಆಮ್ಚಾ ಗಾಂವಾಕ್ ಭರ್ಪೂರ್ ಪುರೊ” ಮ್ಹಣ್ 

ಭರೃಸ್ಕಾಚೆಂ ವಿಧಾನ್ ಕರ್ನ್ ಮ್ಹಜೆರ್ ಬೆಪಾರ್ಟೊ ಆನಿ ಅಲಕ್ಷಾ ದಾಕವ್ನ್ ತಿಂ 

ಆಪಾಪ್ಲ್ಯಾ ವಾವ್ರಾರ್ ಗೆಲಿಂ. 

ಮಾನಾಧಿಕ್ ಜೋಶಿಜೀ ಭಾಗೆವಂತಾಚ್ಕಾ ಪ್ರೇರಣಾನ್ ಅಯಿನ್ನ್ ವೆಳಾರ್ 

ಯೇವ್ನ್ ಪಾವುಲ್ಲೊ ತೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಖಚಿತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ತಾಚೆಂ ಅನುಭವ್ಭರಿತ್ ಜ್ಞಾನ್ 

ವಿಕಾಸ್ ಅಧ್ಯಯನ್ ಜ್ಯಾ ಆಮೊಲಿಕ್ ಶಿಕ್ಬಾಚೆಂ ಮೋಲ್ ಮ್ಹಜಿ ಸಟ್ಟಿ ಬರಯಿಲ್ಲೊ 

ಸೃಷ್ಠಿಕರ್ ಆನಿ ಮ್ಹಜೊ ಸ್ಪಿರಿತ್ ಮಾತ್ ಜಾಣಾ ಜಾಲ್ಲೆ. ಶಿಕಾಪ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ 

ಜಿಣಿಯೆಚ್ಛಾ ಸರ್ಟ್ ಹಂತಾಂನಿ ಸ್ವಯಮ್ಪೂರ್ಲತಾಯೆಚಿ ತೃಪ್ತಿ ಹಾಡ್ತಾ ಆನಿ 

ಆಪ್ಲಾಚೊಚ್ ಸಾಂಗಾತಿ ಕಸೂ ಕರ್ತಾ. 

ಗಾಢ್ ಚಿಂತ್ನಾಂತ್ಲೊ ಜಾಗರ್ ಜಾವ್ನ್ ಬರೊಸೊ ಸಂದರ್ಟ್ ವಿಂಚುನ್, ಬರೇ 

ರೀತಿ-ಭಾಷೆನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವ್ಹಡ್ ಭಾವಾಕ್ ಹಾಂವೆ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ. 

“ಆಮಿ ಗರಿಬ್ ನಹಿಂ. ಪುಣ್ ಗರ್ದೆವಂತ್, ತುಜೆಕಡೆನ್ ನಗ್ದಿ ಪೈಶೆ ನಾಂತ್ ತೆಂ 

ಮ್ಹಾಕಾಯೀ ದಿಸ್ತಾ. ಪುಣ್ ಕಸ್ತೂರ್ಬಾಯೆಚೆಂ ಚ್ಯಾರ್-ಪಾಂಚ್ ಹಜಾರಾಂಚೆಂ ಭಾಂಗಾರ್ 

ಆಸಾ. ತೆಂ ಅಡೊವ್ ದವರ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಾಕ್ ವ್ಹೆತಾಂ ಆನಿ ಪಾಟಿಂ ಆಯ್ಲ್ಯಾ 

ನಂತರ್ ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂ ಭಿತರ್ ತಿಕಾ ಪಾಟಿಂ ಘೆವ್ನ್ ದಿತಾಂ.” 

ಮ್ಹಜೊ ಭಾವ್ “ಆಡ್ವಾಚಿ' ಖಬಾರ್ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲಾಫರಾ ಆಕಾಂತ್ಲೊ ಆನಿ 

ಅಸ್ವಸ್ಕ್ ಉತ್ರಾಂನಿ ಉದ್ಗಾರೊ, ಜಾಲ್ಕಾರ್, ಕ್ಷಣಾನ್ ಸ್ವನಿಯಂತ್ರಣ್ ಸಾಂಬಾಳ್ನ್ 

ಶಾಂತ್ ನಟನಾಚೆರ್ ಸ್ವಬ್ಧ್ ರಾವ್ಚೊ. ಹಾಂವೆ ಮುಂದರಿಲೆಂ: 

“ಪಾಶ್ಚಾತ್ಕ್ ದೇಶ್ ವ ತಾಂತ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ದುಡ್ಲಮ್ ಆಸ್ಕೆತ್ ಆನಿ ಆಸಾ. 

ಜಾಲ್ಕಾರ್ಯೀ ಅಚಲ್ ಮನಾನ್ ಆಮ್ಚಿ ಶಿಸ್ತ್, ಧರ್ಮ್ ಆನಿ ಶಾಸ್ತ್ರ್ ಪಾಳ್ಳ್ಯಾರ್ 

ಆಮಿ ಪಾಡಾರಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಕ್ ನಾ. ತ್ಕಾ ಶಿವಾಯ್ “ಧನಾಂ ಪೈಕಿಂ ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ಧನ್ 

ಎದ್ಯಾ ಧನ್.'' ಆಮ್ಚಾ ಜಾತಿಕಾತಿಚಿ ರೀತ್, ರೇಗ್ರ್, ಶಿಸ್ಕ್, ಶಾಸ್ತ್, ನಿಯಮಾಂ ಆನಿ. 
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ಪದೆಸ್ ಪಾಳ್ಚಿ, ಸೊಸ್ಲಿಕಾಯ್ ಸಾಂಬಾಳ್ವಿ, ಮತ್ ಉಗ್ಮಿ ದವರ್ದೆಂ ಆಮ್ಚೆಂ ಪರಮ್ 

ಮ್ ಆನಿ ಕಾಯ್ದೊ” ಮ್ಹಳೆಂ ಹಾಂವೆ ಬೊಳ್ಳಾ ತಾಳ್ಕಾನ್. 

ಆಪ್ಣಾಕ್ ಆನಿಕೀ ದುಭಾವ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಜಿನ್ಸಾರ್ ಗಂಭೀರಾಯೆನ್ ಸವ್ಕಾಸ್ 

ಣೆ ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ, 

"“ಎಲಾಯತಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಗಲೀಜ್ ಗುಸ್ಪಡ್ ಗೊಂದೊಳಾಚೆಂ ಕೇಂದ್ರ್. ಅಟ್ಟಂಗ್ 

ಮಕೋಂಡ್. ಲೈಂಗಿಕ್ ಮಾಲಿಸಾಯ್ ತಾಂಚ್ಕಾ ಚಾಲ್ತ್ಯಾ ಜೀವನಾರೀ ನಿಶೆತಾ. 

ಚಿ ಕಾತ್ ಗೊರಿ ಜಾಲ್ಕಾರ್ ತಾಂಚೆಂ ಕಾಸ್ಟ್ ಆನಿ ಕಾಳಿಜ್ "ಕಾಳೆಂ' ಆನಿ ಪಾತ್ಕಾನ್ 

ಳಂ! ಮನ್ಹಾತಿ ಬರಿ ಸ್ವನಿಯಂತ್ರಣ್ ರಹಿತ್ ಬಹಿರಂಗ್ ಲೈಂಗಿಕ್ ಸಂಪರ್ಕ್, 

೦ಚ್ಕಾ ಲೊಕಾಕ್ ಲಜ್ ಮ್ಹಳ್ಳಾರ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಗೊತ್ತುನಾ. ಮಾದಕ್ ಪಿಯೊಣೆ, 

ರ್ಭೈರ್ ಉಲಣೆ ಆನಿ ಜೆರಾಲ್ ದುರಾಭ್ಮಾಸಾನ್ ತಾಂಚ್ಮಾ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ರೆವೊಡ್ 

ನಾಲಾ. ಅಸಲ್ಮಾ ಅವ್ಕಕ್ಕ್ ಚಂಚಲ್ ಪರಿಸ್ಥಿತೆಂತ್ ತುಜ್ಮಾ ಕುಡಿ, ಅತ್ಮ್ಮಾಚಿ 

ನದ್ರತಾಯ್ ಚಿಂತಾಜನಕ್ ಜಾತಲಿ ನಹಿಂವೇ?” 

ತಾಕಾ ಹಾಂವೆ ಧೈರ್ ದೀವ್ನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ: 

“ಜೀವನಾಂತ್ ಹಾತಿಂ ಧರ್ಲ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ಪೊಂತಾಕ್ ಪಾವವ್ನ್ ಕುಟ್ಮಾಚೆಂ 

ಲ್ಮಾಣ್ ಕರ್ನ್ ಜಿವಿತ್ ಸುಫಳ್ ಕರ್ದಿ ಆಶಾ ಆನಿ ಧ್ಯೇಯ್ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಸಾಂಬಾಳೂನ್ 

ಧರ್ಲ್ಯಾರ್, ಲೈಂಗಿಕ್ ತೆಂತೆಸಾವಾಂಕ್ ಧಡೊ ಬಾಂಧಿಯೆತ್. ಮಾಸ್, ಮಾದಕ್ 

ಯೊಣೆ ಮ್ಹಳ್ಕಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ವೊರೊಡ್ ಯೆತಾತ್, ಸಟ್ಟೊ, ಜುಗಾರ್ ವ ಹರ್ 

ಮರಾಭ್ಕಾಸಾಚಿ ಸವಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತ್ಕಾ ಆದಿಂ ನಾ. ಆನಿ ಹಾ ಫುಡೆಂಯೀ ಕರ್ದೊನಾ 

ಮ್ಹಣೊನ್ ತುಕಾ ಭಾಸ್ ದಿತಾಂ.'' 

ಮ್ಹಜ್ಮಾ ಭಾವಾನ್ ಸಂತೃಪೈಚೊ ಸ್ವಾಸ್ ಸೊಡ್ಡೊ. 

ತಿತ್ಲಾರ್ ಮ್ಹಜಿ ಆವಯ್ ಪ್ರತ್ಮಕ್ಷ್ ಜಾಲಿ. ತಿಣೆ ಆಮ್ಚೆಂ ಸಂಭಾಷಣ್ 

ತಯ್ಕಾಲಾಂ ತೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ವ್ಯಕ್ತ್ ಜಾಲೆಂ. ತಿ ಕಠಿಣ್ ಅಸಕ್ಕ್ ಆನಿ ಆಯಾಸ್ 

ದಾಕಯ್ತಾಲಿ. ಜಾಲ್ಕಾರೀ ಘನ್ ಆರಾವ್ನ್ ಮ್ಹಣಾಲಿ: 

“ಹೆಂ ಘರ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಮಾಯಾಮೊಗಾಚೆಂ ಸ್ಟ್ವಾಧಿಕ್ ರಾವೈರ್. ಹೆಂ ಬಿಡಾರ್ 

ತಾವ್ನಾಸಾ ಕುಟ್ಮಾಂಚೊ ಘೂಂಟೆರ್. ಪೋಟ್ ವೊಡುನ್, ದಿಮ್ಮುರೆಂ ವ್ಹಚುನ್ 

ತುಮಿಂ ಲ್ಹಾನ್ ಥಾವ್ನ್ ವ್ಹಡ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಜಾಗೊ. ಹ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಆಸ್ತಾ ಮ್ಹಣಾಸರ್ 

ವಿರಿ ದೇಖ್ ಆನಿ ಶೆಗುಣ್ ರುತಾ ಕರುನ್ ತುಮ್ಹೆಂ ಪಾಲಣ್ ಪೋಷಣ್ ಕೆಲೆಂ. 

ಸಾಲ್ಕಾರ್ ಪುತಾ, ತುಂ ಆಸ್ತಲೊಯ್ ಸಾತಾಂ ದರ್ಕಾಂ ಭಾಯ್ರ್. ತುಕಾ ಹಾಂವ್ 
ಂಚ್ಛಾ ಭಾಸೇನ್ ಸಾಂಬಾಳೂನ್ ವ್ಹರೂಂ? ಕಶಂ ತುಜೆಕಡೆ ಸಂಪರ್ಕ್ ಕರುಂ? 



10 ಸತ್ 
ಏಕ್ ಮನಿಸ್ ಅಧಿಕ್ ಭಕ್ತಿವಂತ್ ಆನಿ ಕಠಿಣ್ ದೃಢ್ ಸಂಕಲ್ಪಾಚೊ ಜಾಲ್ಕಾ 

ಶಿವಾಯ್ ತಾಕಾ ಏಕ್ದಮ್ ಸಧಾಂಚಿ ಖುಶಾಲಾಯ್ ಸೊಡುಂಕ್ ಕಷ್ಟ್. ಖಶಾಲಾಯೆಕ್ 
ಮನಿಸ್ ಮತಿಚೊ ಗುಲಾಮ್ ಜಾತಾ ಆನಿ ಆಪ್ಲೆಂ ಜಿವಿತ್ ವಿಭಾಡ್ತಾ. ಶೆವ್ಟಿಂ 
ಅನ್ವಾರಾಂನಿ ಸಾಂಪಡ್ತಾ. ಸ್ವಾಭಾವಿಕ್ ಥರಾನ್, ಪಿಸೊಳೆಂ ಪ್ರಕಾಸಾಕ್ ದಿಗ್ಬಾಂತ್ 
ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಪರಿ ಮನ್ಮ್ಯಾಚಿ ಮತ್ ಸಂಸಾರಿ ಗಮ್ಮತಾಂಕ್ ಆಕರುಂಚಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, 
ಆಮ್ಕಾಂ ಆಮ್ಚೆಚ್ಲಾಗಿಂ ಆಂತರಿಕ್ ರುಜ್ ಮಾಂಡುಂಕ್ ಆಸಾ. 

ಸಂಸಾರ್ ಜಿಕುನ್ ಆಪ್ಣಾಲಾಗಿಂ ಸಲ್ವಾಲ್ಲೊ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸರ್ವ್ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಘೆತಾ. 
ತೊ ಅಪುಟ್ ಸುಖಾಚೊ ಅನ್ಟೋಗ್ ಚಾಕೊಂಕ್ ಪಾವಾನಾ.'' 

ಹೊ ಹುಸ್ಕೊ ಉಚಾರ್ತಾನಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆವೈಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಳಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ದುಃಖಾಂಚ್ಕೊ 
ರುರಿ ವ್ಹಾಳ್ತಾಲ್ಕೊ. ಕಳ್ಚಳ್ಳಾಂನಿ ಆನಿ ಕಠಿಣ್ ಉದ್ದೇಗಾನ್ ತಿಚೊ ತಾಳೊ ಗರ್ಗರ್ತಾಲೊ. 
ಆನಿ ಸಬ್ಲ್ ಅಸ್ಪಸ್ಟ್ ಜಾಲ್ಲೆ. ಆಮ್ಚೆ ಮಧ್ಲೊ ಬಳಿಷ್ಟ್ ರಗ್ತಾಸಂಬಂಧ್ ತುಟೊಂಕ್ 
ಆಯ್ಕಾನಾಸ್ಲ್ಲೊ. ತಿಚಿ ದೂಖ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಶಿಂಧ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಬರಿ 
ಜಾತಾಲೆಂ. ಹಾವೆಂ ತಿಚೆಲಾಗಿಂ ಆಡ್ಜೊಸ್ ಮಾಗ್ದೊ ಆನಿ ಭರ್ವಸೊ ಭುಜಾವಣ್ ದಿಲಿ. 

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಜಾತಿಂತ್ ಗೊತ್ರಾಚ್ಕಾ ರಿತಿ ರಿವಾಜಿ ಪ್ರಕಾರ್ ಬಾಪ್ ದೆವಾದೀನ್' 
ಜಾಲ್ಮಾ ನಂತರ್ ತಾಚ್ಯಾ ಭಾವಾನ್ ವ ಮಾಲ್ಬಡ್ಕಾ ಸಾಂದ್ಕಾನ್ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ಗೌರವಿಕ್: 
ಪಾಲನ್ ಪೋಷಕಾಚೊ ವ ರಕ್ಷಕಾಚೊ ಸ್ಡಾನ್ ಪೆಂವ್ಚೊ ಕಾಯ್ದೊ ಆಸ್ಲ್ಲೊ. 

ಆಮ್ಚಾ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಾಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಹೊ ಸ್ಥಾನ್ ಮಾನ್ ಘೆತ್ಲೊ. ಅಶೆಂ 

ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಊಂಚ್ಲಾ ಶಿಕ್ಟಾಕ್ ವ್ಹೆಚ್ಯಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಖಾತಿರ್ ಕಾಯ್ದ್ಯಾನ್ ತಾಚಿ 

ಪರ್ವಣ್ಣಿ ಆನಿ ಆಶೀರ್ವಾದ್ ಘಂವ್ಕ್ ವ್ಹೆಚೊ ನಿರ್ದಾರ್ ಹಾಂವೆ ಘೆತ್ಲೊ. 

ಮ್ಹಜೊ ವ್ಹಡ್ಲೊ ಭಾವ್ ಗಾಢ್ ಚಿಂತ್ನಾಂತ್ ತಲ್ಲೀನ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಕೀ, ಖಂಚ್ಕಾ 

ನಮುನ್ಕಾರ್ ಹಿ ಪೈಶ್ಶಾಂಚಿ ರಾಸ್ ಆಪ್ಲೆ ಉಬಿ ಕದ್ದಿಗೀ ಮ್ಹಣೊನ್. ಚಿಂತ್ನಾಂ 

ಭಂವ್ಲೆಂತ್ಲೊ ಎಕಾಫರಾ ಜಾಗರ್ ಜಾವ್ನ್ ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ, 

“ಆಬೈ, ಪೊರ್-ಬಂದರ್ ಸರ್ಕಾರಿ ದಾತಾರ್ ಶ್ರೀ ಲೇಲೆ ಆಮ್ಚಾ ಕುಟ್ಮಾಕ್ 

ಬರೊಚ್ ವಳ್ಕಾತಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ತುಜ್ಕಾ ಶಿಕ್ಪಾ ಖಾತಿರ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ್ ದೀಂವ್ಕೀ 

ಪುರೊ. ತಾಚೆ ಶಿವಾಯ್ ಥೈಂಸರ್ ಪೊದೊರ್ನ್ ಗೌರವಿಕ್ ರಕ್ಷಕ್ (ಬಾಪ್ಸ್ಯಾಕ್) 

ಮೆಳೊಂಕೀ ಆಸಾ... ಅಶೆಂ ದೋನ್ ಕಾಮಾಂ ಎಕಾಚ್ ಸರ್ಕಿಟೇನ್ ಜಾತಲಿಂ.' 

ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಹಾಂವೆ ಪೊರ್ಬಂದ್ರಾಕ್ ಪಯ್ಣ್ ಧರುಂಕ್ ತಯಾರಿ 

ಕೆಲಿ. ತ್ಕಾ ತೆಂಪಾರ್ ರೈಲ್ವೆ ನಾಸ್ತಿ. ಬಯ್ತ್ ಗಾಡಿಯೆರ್ ಪಾಂಚ್ ದಿಸಾಂಚಿ ವಾಟ್ 

ಲಾಗ್ತಾಲಿ. 
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ಹಾಂವ್ ಪೈಲೆಂಚ್ ಕ್ಲೀಣ್ ಕಾಳ್ತಾಚೊ ಪೊಳ್ಳುರೊ ಆನಿ ಕಠಿಣ್ ಭಿಂವ್ಯರೊ; 

ರೀ ಮ್ಹಾಕಾ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಾಕ್ ವ್ಹೆಚಿ ವೊಡ್ಡಿ ಇತ್ತಿ ಬಳಿಷ್ಟ್ ಆಸ್ಲ್ಲಿ ಕೀ ಮ್ಹಜೆಂ ಭ್ಯೆಂ 

ಪೈಂಚ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಮ್ಹಜೆಂ ತನ್ಮನ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಾಕ್ ವೆಚ್ಯಾ ಚಿಂತ್ನಾಂನಿ 

ಬ್ಹೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ. ಧೊರಾಜಿ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಕಡೆ ಹಾಂವೆ ಬಯ್ಲ್ ಗಾಡಿ ಶೆರಾಯ್ಲಿ 

ನಿ ತಾಚೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಾಂವೆ ಕರ್ಮಾಚ್ಮಾ ಪಾಟಿರ್ ಬಸೊನ್ ಪ್ರಯಾಣ್ ಮುಂದರಿಲೆಂ. 

ಹೆಂಚ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಪ್ರಥಮ್ ಆನಿ ಅಂತಿಮ್ ಕರ್ಮಾಚೆಂ ಪ್ರಯಾಣ್. 

ಕ್ರಮೇಣ್ ಹಾಂವ್ ಪೊರ್ಬಂದರ್ ಪಾವ್ಲೊಂ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಾಪ್ಮ್ಯಾಲಾಗಿಂ ಹರ್ 

0ಗತ್ ವಿವರಿಲಿ ಆನಿ ಶಿಕ್ಬಾಕ್ ಕುಮಕ್ ಮಾಗ್ದಿ. 

ಬಾಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಜ್ಮಾ ಹಾತ್ ಉದಾರೆ ಕೆಲೆ. “ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಜಾತಿಚ್ಯಾ ನಿಯಮಾ 

ರೋಧ್ ಆನಿ ಧರ್ಮಾ ವಿರೋಧ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಾಕ್ ವೆಚೆಂ ಸಮಾ ನಹಿಂ. ಥಂಯ್ 

ಲ್ಕಾರ್ ““ಇಂಡಿಯಾಚ್ಕಾ ರೀತ್ ರಿವಾಜಿಂಕ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಾಯ್ ಮಾಂಡ್ತಾ.'' 

'ಮುಂದರುನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ, “ತುಜ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾ ಮಾಂಡಾವಳಿಂತ್ ಮೆತೆರ್ 

೦ವ್ಚಂ ಹಕ್ಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ನಾ. ತುಂ ತುಜ್ಕಾ ಆವೈಚಿ ಸಮ್ಮತಿ ಫೆ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಹಾಂವೆ 

ಶ್ರೀ ಲೇಲೆಲಾಗಿಂ ಉಪ್ಕಾರ್ ಮಾಗ್ದೊ ಕೀ, “ಪರಿಚಯ್ ಪತ್ರ್ ಪುಣೀ ದೀಂವ್ಕ್' 

ನ್ಲುಜ್ಮಾ ಗೌರವಿಕ್ ಕುಟ್ಮಾಂ ರಕ್ಷಕ್ ಬಾಪ್ಹ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಸಲಿಚ್ ಶಿಕ್ಪಾ, 

ಸವ್ಹತಾಯ್ ದಿಲಿನಾ. ಹಾಂವ್ ಆಸಾತಸೊ ಪಾಟಿಂ ಪರ್ಮಾಲೊಂ. 

ವ್ಹಡಾ ಧಯ್ರಾನ್ ಹಾಂವೆ ಶ್ರೀ ಲೇಲೆಕ್ ಅರ್ಲಿ ಘಾಲಿ. ತಾಕಾ ಖುದ್ದ್ ಮೆಳುಂಕ್ 

ಗೆಲೊಂ. ಶ್ರೀಮಾನ್ ಲಲೆನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಶಿಡಿಯೆಚಿಂ ಮೆಟಾಂ ಚಡ್ತಾಂ ಚಡ್ತಾನಾ 

ಅಂವ್ಸರಾನ್ಶೆಂ ಮ್ಹಳೆಂ. “ತುಂ ಬಿ.ಎ. ಪರೀಕ್ಷಾ ಪಾಸ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ನಂತರ್ ಮ್ಹಾಕಾ 

ಹೇವ್ನ್ ಮೇಳ್'' ಮ್ಹಣೊನ್ ದೊಳ್ಳಾಂ ಭಾಯ್ರ್ ಪಾವ್ಹೊ. ಸಗ್ಳೆಂ ನಿರ್ಬಳ್ ಜಾಲೆಂ. 

ಮ್ಹಜಿಂ ಆಶಾ ರಾವೈರಾಂ ಕೊಸಾಳ್ಸಿಂ. 

ಹ್ಕಾ ಸಂದರ್ಕನಾಕ್ ಹಾಂವೆ ಕೆಲ್ಲಿ ತಯಾರಿ ಪಳೆತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಜೂನೀ ಮ್ಹಜ್ಯಾ 

ನಿವಾಂತ್ ಶೂನ್ಮತಾ ಉಬ್ಬಾತಾ. 

ನಿರಾಸ್ಪಣಾನ್ ಹಾಂವ್ ರಾಜ್ಕೋಟ್ ಪಾಟಿಂ ಆಯ್ಲೊಂ ಆನಿ ಘಡ್ಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ 

ಪ್ಕ್ರೀಲ್ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ ದೇವ್ದೂತ್ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಜೊಶಿಜೀ “ಪ್ರತೃಕ್ಷ್' ಜಾಲೊ! ತೊ 
ಸ್ಹಣಾಲೊ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವ್ಹಡಿಲಾಂ ಲಾಗಿಂ, 

“ಕೊಣಾಂಯ್ ನಿಮ್ತಿಂ ಜಾಯ್ನಾ ಜಾಲ್ಕಾರ್ ರೀಣ್ ಕಾಡ್ನ್ ತಾಕಾ ಫುಡ್ಲ್ಯಾ 

ಕ್ಬಾಕ್ ಧಾಡಾತ್.'' 
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ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭಾವಾನ್ ಕಸ್ತೂರ್ಬಾಯೆಚೆಂ ಭಾಂಗಾರ್ ಆಡವ್ ದವರುಂಕ್ ಇನ್ಕಾರ್ 

ಕೆಲೆಂ. ಆನಿ ಗುಪಿತ್ ರೀಣ್ ಕಾಡ್ನ್ ದುಡ್ವಾ ನಿಧಿ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲಿ. 

ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆವೈಕ್ ಕೊಣೆಂಗೀ, “ಏಕ್ ಮನಿಸ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಾಕ್ ಗೆಲ್ಲೊ 
ನಪೈಂಚ್ ಜಾಲಾ” ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಕುತೂಹಲ್ಬರಿತ್ ಕಾಣಿ ಸಾಂಗ್ಲಿ ಹಿಂ. 

ತಿ ಪರತ್ ಉಚಾಂಬಳ್ ಜಾಲಿ. ಸಾಂಡ್ಲ್ಲ್ಯಾಂಚೆಂ ಮನ್ ಧಾ ಕಡೆನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೈಬರಿ : 
ತಿಣೆ ನಿರಂತರ್ ವಿಭಾಡ್ಲೆಲ್ಕಾ ಜಿವಿತಾಚಿ ಲದಿನ್ ಆರಂಭ್ ಕೆಲಿ. 

"ಹಾಂವ್ ಕೆದಿಂಚ್ ಫಟ್ ಮಾರ್ದೊನಾ, "ಸತ್' ಜಾವ್ನಾಸಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಅತ್ಮಾ ಚೆಂ 
ಖಾಣ್'' ಮ್ಹಣೊನ್ ಹಾಂವೆ ತಿಕಾ ಧಯ್ರ್ ದೀವ್ನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ಜಾಲ್ಕಾರ್ಯೀ 
ವೃರ್ಥ್. ತಿಚೊ ಭರ್ವಸೊ ದಂಡಳ್ಲ್ಲೊ. “ಭಿಛಾರ್ದಿ ಸ್ವಾಮಿ' ಆಪ್ಲಿ ಮೂಳ್ 
'ಮೋದ್ ಬನಿಯಾ' ಜಾತ್ ಸೊಡ್ನ್ ಜೈನಾಂಚೊ ಮಠ್ವಾಸಿ ಜಾಲ್ಲೊ. ತೊಯೀ 
ಜೋಶಿಜೀ ಬರಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚೊ ಹಿತಚಿಂತಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ. 

ಮ್ಹಜ್ಮಾ ಆವೈಕ್ ಧೈರ್ ದೀವ್ನ್ ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ: “ಹಾಂವ್ ತುಜ್ಕಾ ಪುತಾಕಡ್ಡೆಂ 

ಪ್ರಮಾಣ್ ವಚನ್ ಘೌತಾಂ. ತಾಚೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಣೆ ವ್ಹಚ್ಕೆತ್.'' 

ಪ್ರಮಾಣಾಚಿ ವೇಳ್ಘಡಿ ಠರಾಯ್ಲಿ ಆನಿ ಹಾಂವೆ ಪ್ರಮಾಣ್ ಕೆಲೆಂ- ""ಸೊರೊ 

ಪಿಯೆಂವ್ಚೊಂ ನಾ. ಮಾಸ್ ಖಾಂವ್ಚೊಂನಾ ಆನಿ ಪ್ರದುವಾರಿ ಜಿಣಿ ಜಿಯೆಂವ್ಚೊಂನಾ.'' 

ತ್ಕಾಚ್ ಘಡಿಯೆ ಮ್ಹಜೆ ಥಂಯ್ ಏಕ್ ನವಿ ಸಕತ್ ಚರ್ಲ್ಲೈ ಬರಿ, ನವೊ 

ಅಧ್ಯ್ಕಾಯ್, ಏಕ್ ನವೊಚ್ ಭರ್ವಸೊ ಭರ್ಲ್ಲೆಬರಿ ಜಾಲೆಂ. 

ಪುಣ್ ಮ್ಹಜಿ ಆವೈ ನಿರಾಶೇ ಮುಖಮಳ್ ಬಾವವ್ನ್, ಗಳೊಂವ್ಕ್ ಸಕಾನಾಸ್ಲ್ಲಿಂ 

ದುಃಖಾಂ ಆಪ್ಲ್ವಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಜಿರವ್ನ್ ಇರ್ದಾಯ್ತಾಲಿ. 

ಮ್ಹಜೆಂ ಕೋಮಲ್ ಕಸ್ತೂರ್ಬಾಯ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಎಕ್ಸುರ್ಬಣಾಚೆ ಹಾಲ್ ಆನಿ ಕಾಳ್ಜಾಚೆ 

ಕಳ್ತಳೆ ಧಾಂಬುನ್ ಧರುಂಕ್ ಪೆಚಾಡ್ತಾಲೆಂ ತರೀ, ಕಾಳಿಜ್ ತಿಚೆಂ ಸುಸ್ಕಾರ್ತಾಲೆಂ. 

ಮ್ಹಾಕಾ ಖಂತಿಚೊ ರೋಗ್ ಚಡ್ಲೊ. ಸಮೇಸ್ತಾಂಕ್ ಆದೇವ್ಸ್ ಮಾಗುನ್ ' 

ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಮ್ಹಜಾ ಆವೈಕ್ ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ತರುಣ್ ಪತಿಣೆಕ್ ಸಾಂಡುನ್ 

ದೇಸಾಂತರ್ ವ್ಲೆತಾಂ ತೆಂ ಚಿಂತುನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಚ್ಕಾ ಕಾಂತೊವ್ಲೆಚಿ ಪಿಡಾ ವಿಶೇಷ್ 

ಜಾಲಿ. 

ಹಿ ಖಬರ್ ಶಿಕ್ಬಕಾಂಕ್ ಪಾವುಲ್ಲಿಚ್ ಪ್ರೌಢ್ ಶಾಳಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪ್ರತ್ಶೇಕ್ 

ಆಮಂತ್ರಣ್ ಧಾಡ್ಲೆಂ. ತಸಲ್ಮಾ ಸಾಮಾನ್ ಪರಿಸರಾಂತ್ ಹಾಚೆ ಆದಿಂ ಕೊಣೀ 
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ಗ್ಲೆಂಡಾಕ್ ಪಾವುಲ್ಲೊ ದಾಖ್ಲೊನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಳೊನ್ 

೦. 

ಮ್ಹಜೆಂ ಧನ್ಯವಾದ್ ಭಾಷಣ್ ಎಕಾ ಕಾಗ್ದಾರ್ ಹಾಂವೆ ಲಿಖ್ಲೆಲೆಂ ತೆಂ ಕಠಿಣ್ 
ನಾ ಕಂಪನಾನ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ವಾಚುಂಕ್ ಪರ್ಕಾಂತ್ ಮ್ಹಜ್ಮಾನ್ ಜಾಲೆಂನಾ. ಭಿಂಯಾನ್ 

ಜೆ ಹಾತ್ ಪಾಂಯ್ ಕಾಂಪ್ಲೆ ಆನಿ ಕಂಡಾಪಟ್ಟೆ ಗಾಗ್ ಯೇವ್ನ್ ಜೀಬ್ 

ಪಡ್ಲಿ. ವಾಚುನ್ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ತಕ್ಷಿ ಘುಂವೊಳ್ ಆಯ್ಲಿ. 

ನಿಮಾಣೊ ದೀಸ್ ಕಠಿಣ್ ಖೊಡ್ಸಾಣೆಚೊ. ಮ್ಹಜಿ ಮೊಗಾಳ್ ಆವ್ಕೆ ಹಾತ್ 

ಡುನ್ ಅಸ್ವಸ್ತ್ ಪ್ರಾರ್ಡನ್ ಕರ್ತಾಲಿ. ಸಾತಾಂ ದರ್ಕಾಂ ಭಾಯ್ರ್ ವ್ಹೆಚ್ಕಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ 

ಯಾಣಾಕ್ ಆನಿ ಭವಿಷ್ಕಾಕ್ ದೆವಾಚಿ ಸಹಾಯ್ ತಿ ಮಾಗ್ತಾಲಿ. ತಿಚೊ ಆನಿ ಮ್ಹಜೆ 

ೀಮಲ್ ಪತಿಣಚೊ ಗುಪಿತ್ ಗೋಳ್ ಪಳೆತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ "ನಾಕಾ ಸಂಸಾರ್' 

ತಾಲೊ. ಕಠಿಣ್ ಎಕ್ಸುರ್ಬಣ್ ಭಗ್ತಾಲೆಂ. ಬೊಲ್ಯಾಂತ್ ತಕ್ಷಿ, ವಾಟೆರ್ ಪಾಂಯ್. 

ಫನ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ನ್ಹಂಯ್ ಹೆವ್ಕಿನ್ ಆಯ್ದ್ಯಾರ್ ಬಾಂಯ್- ಮ್ಹಳ್ಳೈಬರಿ ಉಬ್ಬೆಸ್ 

ತಾಲೆ. ಆನಿ ಮ್ಹಜೊ ವ್ಹಡ್ ಭಾವ್ ಆಡೊಸಾಕ್ ವ್ಹಚುನ್ ತೋಂಡ್ ಲಿಪವ್ನ್ 

ಪವ್ನ್ ದುಃಖಾಂ ಪುಸ್ತಾಲೊ. 

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮೊಗಾಳ್ ಆವೈಕ್ ಬಹುಷ್ಯ ಕಳಿತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಕೀ ಹಂಚ್ ನಿಮಾಣೆ 

ಎವ್ಬಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ತಿಣೆ ಹ್ಮಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಪಳೆಂವ್ಚಂ ಮ್ಹಣೊನ್. ಕಳ್ಚಳ್ಹಾ ಕಾಳ್ಜಾನ್ 

ಡ್ಕೆ ಕುಡ್ಕೆ ಸಬ್ಧಾಂನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ತಿಣೆ ಆಶೀರ್ವಾದ್ ದಿಲೊ. “ತುಜ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ವ್ಯವಹಾರಾಂತ್ 

ಎಕ್ ಜಾಣ್ಟ್ಚಾಯೆಚೆಂ ವಿವೇಕ್ಪಣ್ ರಾಜ್ ಕರುಂದಿ'' ತಿ ಮ್ಹಣಾಲಿ. 

ದೂಖ್ ತಡ್ಬುಂಕ್ ತಾಂಕಾನಾಸ್ತಾನಾ ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಳೆಂ: “ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸ್ವಾಧಿಕ್ 

ೂಗಾ, ತುಜಿ ಕೂಡ್ ಖರ್ಲುನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ರಚ್ಲೊಯ್ ತುಜ್ಯಾ ಕುಶಿಂತ್. ಜಶೆಂ 

ುಜ್ವಾಡ್ ದಿಂವ್ಚಿ ವಾತ್ ಆಪುಣ್ ಭಸ್ಮುನ್ ಆಪ್ಣಾಚೊಚ್ ಸಾಕ್ರಿಫಿಸ್ ಭೆಟವ್ನ್ 

ರಾಂಕ್ ಉಜ್ವಾಡ್ ದಿತಾ ತೊಚ್ ಶೆವೊಟ್ ಕರ್ನ್ ಘೆತ್ಲೊಯ್ ಆಪ್ಲೊ ಪರಮ್ 

ನಂದ್. ಹೆಂ ಯಣ್ ಹಾಂವ್ ಕಶೆಂ ಫಾರಿಕ್ ಕರುಂ? ದೆಕುನ್ ನಮಾನ್ ತುಕಾ 

ಜೆ ಆವಯ್ಕ್. ತುಜೊ ತ್ಯಾಗ್ ಕೆದಿಂಚ್ ನಾ ಜಾಂವ್ ನಿರ್ಫಳ್. ತುಜೆ ದೈವಿಕ್ 

ಯ್. ನೆಗಾರ್ ಕರ್ದೆಂ ಅಭಾಗ್ಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ನಾ ಫಾವೊ ಜಾಂವ್ ಕೆದಿಂಚ್” 

_ಣೊನ್ ಅಗಾಧ್ ವಿಧೇಯ್ಪಣಿ ತಿಚಿಂ ಪವಿತ್ರ್ ಪಾವ್ಲಾಂ ಆಪ್ನೊನ್ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ್ 

ಮಸ್ಕಾರ್ ಕೆಲೊ. 

ಮ್ಹಜಿ ಆವಯ್ ಭಿರ್ಮತೆನ್ ಕೊಸಾಳ್ಳಿ- "ಯೇ ಮ್ಹಜಾ ಬಾಳಾ” ಮ್ಹಣೊನ್ 

ಕಾಂತ್ಸರಿತ್ ಉದ್ದಾರಾನ್ ತಿಣೆ ಮ್ಹಾಕಾ ವೆಡ್ಕೊಳ್ ಮಾರ್ನ್ ಮ್ಹಜೆ ವಯ್ರ್ ಪಡ್ಲಿ. 
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ದುಖಿನ್ ಸಮ್ಸಣ್ಣಿ ಮ್ಹಜಿ ತಕ್ಷಿ ಬೋವ್ ಚತ್ರಾಯೆನ್ ಉಕ್ಸುನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮೊಗಾನ್ 
ಲಾಸ್ಟ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಧಾಂಬುನ್ ಧರ್ಲಿ. ಆಮಿ ಅಪುಟ್ ಮೊಗಾಂತ್ ವಿಲೀನ್ ಜಾಲ್ಕಾಂವ್, 

ಹಂಚ್ ಮ್ಹಜೆಂ ನಿಮಾಣೆ ಸ್ವರ್ಲೀಯ್ ಸುಖ್ ಭಗ್ದೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆವಯ್ಚ್ಯಾ 
ಗೊಪಾಂತ್ ಆನಿ ಅಂತಿಮ್ ಮಿಲನ್ ಹ್ಮಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್. ಬಹುಷ್ಯ, ಹೆಂ ಕರಾಳ್ 

ನಿರ್ಮೊಣೆ ತಿಕಾ ವ್ಯಕ್ತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಆಸ್ಕೆತ್. 

ತಿಕಾ ಮ್ಹಜ್ಮಾ ಅತ್ಮ್ಮಾ ಸಾಕ್ಷಿನ್ ರಗ್ತಾ ಭಾಸಾವ್ಲಿ ದಿಲಿ ಕೀ "“ಸತ್' ಆನಿ 
"ಅಹಿಂಸಾ ಜಾತಲೆಂ ಸದಾಂಚ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಅತ್ಮಿಕ್ ಖಾಣ್. 

"ಕೀ, ಸತ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಸಾಸಣ್. ಸತ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಭಗವಾನ್ 

ಸತ್ ಆನಿ ಅಹಿಂಸಾ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ತಲಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಅತ್ಮ್ಮಾಚಿ ಥಿರಾಸಣ್.'' 

ಹ್ಮ ಪವಿತ್ರ್ ಸಾಕ್ಸೆ ಖಾಲ್ ಹಾಂವೆ ಆದೇವ್ಸ್ ಮ್ಹಳೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮೊಗಾಳ್ 

ಆವೈಕ್. ಪುಣ್ ಹೊ ನಿಮಾಣೊ ಆದೇವ್ಸ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಹಾಂವ್ ತ್ಕಾ ಘಡಿಯೆ ನೆಣಾ 

ಜಾಲ್ಲೊಂ. 

ಮ್ಹಜೆಂ ಕೋಮಲ್ ಕಸ್ತೂರ್ಬಾಯ್ ಪುಡ್ಬುಡಿತ್ ಚೆರ್ಕ್ಯಾ ಭುರ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪ್ರಸೂತ್ 

ಜಾಲ್ಲಿ. ಬಾಳಾಕ್ ಆನಿ ಆವೈಕ್ ಭರಾಧಿಕ್ ಕಾಳ್ಜಾನ್ ಆದೇವ್ಸ್ ಮಾಗುನ್ ಆಟ್ರಾ 

ವರ್ಸಾಂಚ್ಕೆ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಹಾಂವೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಾಕ್ ಪಯ್ಣ್ ಧರ್ಷೆಂ. 

ಮ್ಹಾಕಾ ಬೊಂಬಯ್ ಪರ್ಕಾಂತ್ ಪಾಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಜೊ ವಾರೆಸ್ದಾರ್ “ಭಾಂಗಾರ್- 

ಭಾವ್' ಸಾಂಗಾತಾ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ಪುಣ್ ಬೊಂಬಯ್ ಶ್ಲೆರಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಏಕ್ 

ದುರಂತ್ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ನೆಣಾ ಆಸ್ಲ್ಲೊಂ. 

ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾತಿಂತ್ಲೊ ಕಾಡ್ಲೊ! 
ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆವೈಚೊ ಆಶೀರ್ವಾದ್ ಘೆವ್ನ್ ಸರ್ವ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮೊಗಾಚಾಂಕ್, 

ಲ್ಹಾಗಿಂಚಾಂಕ್ ಕಸ್ತೂರ್ಪಾಯೆಕ್ ಆನಿ ಬಾಳಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ಸೊಡುನ್ ಆಮಿಂ ಬೊಂಬಯ್ 

ಪಾವ್ಹಾಾಂವ್. ಬೊಂಬಯ್ ಕರಾವಳ್ ಕಠಿಣ್ ವಾದಾಳಾಕ್ ಬಲಿ ಪಡ್ಲ್ಲಿ. ಅವೃಡಾಂನಿ 

ಜೆರಾಲ್ ಸ್ಥಿತಿ ಚಿಂತಾಜನಕ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಆಗ್ಟೊಟಿ ಬುಡೊನ್ ಲೋಕ್ ಮೆಲ್ಲಿ ಕರಾಳ್ 

ಖಬರ್ ಭಿಂಯಾನ್ ಆನಿ ಕಾವ್ಚೆಣೆನ್ ಉಲಯ್ತ್ಕಾಲೆ. “ಜೂನ್ ಜುಲಾಯ್ ಥಾವ್ನ್ 

ನವೆಂಬರ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ವಿಲಾಯ್ತಾಕ್ ವ್ಹೆಚ್ಕೊ ಆಗ್ಬೊಟಿ ತಯಾರ್ ಜಾಂವ್ಚ್ವೊನಾಂತ್.' 

ಮ್ಹಣೊನ್ ಗಾಬ್ 'ಪಡ್ಲ್ಲಿ. ಹೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಮ್ಹಜೊ ಭಾವ್ ಥಾರ್ ಘಾಭರ್ದೊ. 

ಸಗ್ಳ್ಯಾನಿತ್ಸಾನ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ ಚಾಪ್ಪೊ ಜಿನೊಸ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಮ್ಹಜೆ ಭಿತರ್ ಸಿಜೊನ್ ' 



ನಾ. ಸೊಜ್, ಲಂಡನ್ 75 

ಲ್ಲಿ ಅತ್ರೆಗಾಯ್ ಆಪ್ಕಿಚ್ ನಿವೊಂಕ್ ಸುರು ಜಾಲಿ. ಪುಣ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಪರಿಸ್ಥಿತೆಂತ್ 

ವಾದ್ ಜಿವಾಳ್ ದವರ್ಲಾ ಶಿವಾಯ್ ನಿರೊಗ್ ನಾತ್ಲ್ಲೊ, ಹೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ 

ಜಾಲ್ಲೆಂ. | 

ಅಸಲ್ಮಾ ಪರಿಸ್ಲಿತೆಂತ್ ಮ್ಹಜ್ಮಾ ಭಾವಾಕ್ ಭರ್ವಸ್ಕಾಚೆಂ ಕೀರ್ಡ್ ದಿಸ್ಲಂನಾ. ತ್ಕಾ 

ಯ್ ತಾಕಾ ತುರ್ಮಾನ್ ಪಾಟಿಂ ರಾಜ್ಕೋಟ್ ಯೇಜಾಯ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ. ದೆಕುನ್ 

ತಾಂಉಟಿಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಇಷ್ಟಾಂಮಂತ್ರಾಂಚ್ಕಾ ತಾಬೆನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದೀವ್ನ್ ಆನಿ 

್ಸಾಚ್ಮಾ ಪೈಶ್ಯಾಂಚಿ ನಿಧಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮಿವ್ಣ್ಯಾಲಾಗಿಂ ದೀವ್ನ್ ತೊ ಪಾಟಿಂ ಗೆಲೊ. 

ಬೊಂಬಯ್ಚ್ಯಾ ಠಾಣ್ಕಾಂತ್ ಅನ್ಹಾರಾಂ ಅನಾಹುತಾಂನಿ ಲೊಕಾಚಿ ಮನೋಗತ್ 
ಎಂತೂರ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಬೆಜಾರಾಯೆಂತ್ ತಲ್ಲೀನ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಲೋಕ್ ಕಾಯ್ವಾಚೆಂ 

ಖ್ ಕರುಂಕ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ನಿರಾಸ್ಪಣಿ ತಂಗ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಖ್ಯಾಸ್ಕ್ ಪಿಡಾ ಆನಿ ತಾಚೆ 

ಖ್ರ್ ಕಠಿಣ್ ವಾದಾಳ್ ಯೇವ್ನ್ ಪರಿಸರಾಂತ್ ಮರಣಾಂನಿ ದುರಂತ್ ನಾಟಕ್ಚ್ 

ತ್ತೊ ಜಾಲ್ಲೊ. ಅಸಲ್ಕಾ ಪ್ರಚಲಿತ್ ದುಸ್ಥಿತೆಂತ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ಅಶಾಂತೆನ್ 

ಲ್ಲೆಂ. ವೊರಾಂ ಧಾಂವ್ತಾಲಿಂ. ಘಡಿಯೊ ಪಾಶಾರ್ ಜಾತಾಲ್ಕೊ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡಾಕ್ 

ತಾ ಆತುರಾಯೆನ್ ಆನಿ ಎಕಾ ಹರಾಚಾ ಗುಪಿತ್ ಭಿರಾಂತೆನ್ ಮ್ಹಜಿ ಶಕ್ಷಿ 

ಹ್ಮಾಲಿ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಶಿಕ್ಬಾಚೊ ಆನಿ ಮಾರ್ಮಿಕ್ ಭವಿಷ್ಕಾಚೂ ವಿನಾಶ್ 

ತ್ರೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಬರಿ ಭಗ್ಮಾಲೆಂ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ಲೆಂ ಯೋಜನ್ ಆನಿ ಫುಡಾರಾಚೆಂ 

ಸಾಣ್ ಮಸ್ಕ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಕಶೆಂ ದಿಸ್ತಾಲೆಂ. 

ಅಸಲ್ಕಾ ಸರ್ಮಿಭರ್ಕಿ ಚಿಂತ್ನಾಂನಿ ತಲ್ಲೀನ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಾಟ್ಲಿಂ ಘಡಿತಾಂ ಫುಡ್ಲಿ 

ಧೃತಾ ನಿಯಾಳುನ್ ಎಕ್ಸುರೊ ಆಸ್ತಾನಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಾತಿಚ್ಕಾ ಗುರ್ಕಾರಾಚೊ ದರ್ಬಾಂದ್ 

: ಭೆಷ್ಟಾವ್ಲೆಚೊ ಸಂದೇಶ್ ಆಯ್ದೊಚ್. 

“ಆಮ್ಚಾ ಜಾತಿಂತ್, ಜಾತಿಚಿಂ ನಿಯಮಾಂ, ರೇಗ್ರ್ , ಶಿಸ್ತ್, ಶಾಸ್ತ್, 
ಸದೆಸ್ ಹಾಂಚಿ ಮೆಲ್ತನ್ನಿ ಕರ್ದೊ ಮುಖದಾಮ್ ಜಾತಿಚೊ ರಾಕ್ವಲಿ ಆನಿ ಧಾರ್ಮಿಕ್ 

ಶೊ ಸೆವಕ್ ತೊ ನಿತಿಚ "ತಲ್ವಾರ್' ಘೆವ್ನ್ ಉಂಬ್ರಾರ್ ಉಭೊ ಜಾಲ್ಲೊ. 

“ತುಜೆರ್ ಜಾತಿಚೊ ದಾವೊ ಮಾಂಡ್ಲಾ ಆನಿ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಕೈಪತ್ ಕೆಲ್ಕಾ. ಫಲಾಣ್ಕಾ 

ಾ ಜಾತ್ ಕೊಡ್ತಿಕ್ ಹಾಜಿರ್ ಜಾಯ್ದೆಯ್ಚ್'' ಮ್ಹಣೊನ್ ಮ್ಹೊರ್ ಮಾರ್ಲ್ಲೆಂ 

ಕ್ಕ್ ಫರ್ಮಾಣ್ ದೀವ್ನ್ ತೊ ಚಲ್ತೇಚ್ ರಾವ್ಹೊ. 

ಮ್ಹಾಕಾ ವಿಸ್ಮಯಾನ್ ಆನಿ ಭಿಂಯಾನ್ ಜಿವಾಚಿ ಕಾಡಾಮೋಡ್ ಜಾಲಿ. ಆಮಿ 

" ಕಾಕುಳ್ದಾರ್ ದೆವಾಚಿಂ ಬುರ್ಲಿಂ; ಧರ್ಮಾಚೊ ವ ಜಾತಿಚೊ ಮುಳಾವೊ ಉಪದೆಸ್- 
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ಎಕಾಮೆಕಾಚೊ ಮೋಗ್ ಕರ್ಲೊ. ರಾಜಿ, ಸೊಡ್ದೊಡ್ ಕರ್ನ್ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನೆನ್ 

ದೀಸ್ ಸಾರೆ ಜಾಲ್ಕಾರ್, ಬೊಂಬಯ್ ಕ್ಷೇತ್ರಾಂತ್ ಜಾತಿಚೊ ಗುರ್ಕಾರ್ ಶ್ವಾ 
ನಿರಂಕುಶ್ ರಿತಿನ್ “ಸರ್ಕಾರ್' ಚಲಯ್ತಾಲೊ ಮ್ಹಣೊನ್ ಹಾಂವ್ ನೆಣಾ ಆಸ್ಲ್ಲೊಂ. 

ನಿರ್ದಿಷ್ಟ್ ವೆಳಾರ್ ಹಾಂವ್ ಜಾತ್ ಕೊಡ್ತಿಕ್ ಹಾಜಿರ್ ಜಾಲೊಂ. ತೀರ್ಬಾ- 

ತೀರ್ಮಾನಾಂ ಆನಿ ಕಡಕ್ಕ್ ಫರ್ಮಾಣಾಂ ದಿಂವ್ಚೊ ಜುಂತ್ ಸಮ್ಮೇಳ್ ಮೆಳ್ಲ್ಲೊ. 

ಸಾಂದೆ ಮಾಣ್ಸುಗೆನ್ ಮಾಂದ್ರೆರ್ ಬಸ್ಲ್ಲೆ ಆನಿ ಮುಖೆಲಿ ಮುನ್ಸುಬ್ಬಾರ್ ಉಶ್ಕಾರ್ 

ಬಸ್ಲ್ಲೊ. ಶಿಂತ್ರ್ಯಾ ಗೊಣ್ಮಾಂಚ್ಮಾ ಗೊಂದೊಳಾಂತ್ ಆಟಾಪ್ಟ್ಯಾ ಕಾನೂನ್ 

ಕಾಯ್ದ್ಯಾಚೊ ದಾಗ್ ದೀವ್ನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಜಾತ್ ನಿತಿಕರ್, | 

“ಆಮಿ ಜಾವ್ನಾಸಾಂವ್ ಮೋದ್ ಬನಿಯಾಂ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಜಾತಿಚ್ಯಾ ಅಡ್ತಿಗಾಂ 

ಪರ್ಮಾಣೆ ದೇವ್ಭಕ್ತಿ ಬರಾಬರ್ ಜಾತ್ಭಕ್, ಕಡ್ಡಾಯ್ ಸಾಂದ್ಯಾಂನಿ ಪಾಳುಂಕ್ 

ಆಸಾ. ಹರ್ಕೇಕ್ ಸಾಂದ್ಮಾಕ್ ಭೃಷ್ಟಾಚಾರಾನ್ ಕುಸ್ಮ್ಯಾ ಅಧಾರ್ಮಿಕ್, ಅಶ್ಲೀಲ್ 

ಪ್ರಭಾವಾಂತ್ಲೆಂ ಬಚಾವ್ ಕರ್ದೆಂ ಕಾಮ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಆಮ್ಚೆಂ-ಜಾತಿಚ್ಕಾ ಸ್ಹೆತಿಂಚೆಂ- 

ಮ್ಹಣ್ಣೇ ಫುಡಾರ್ಕಾಂಚೆಂ. ಸಮಧಾನೆಚೆಂ ಸಾಮಾನ್ಕ್ ಜೀವನ್ ತಶೆಂ ದೆವಾ ಖಾತಿರ್ 

ದಂಡವ್ಲಿ ಕರಿನಾ ಜಾಲ್ಕಾರ್ ಚುಕಿದಾರ್ ಜಾತಾ ಕೋಣ್? ನಿರಾಪ್ರಾದಿ ರಾಕ್ಚಲಿ ಆನಿ 

ಸರಳ್ ಸೆವಕ್! ಆಮ್ಚಾ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಜಾತಿಚಿಂ ಹಕ್ಕಾಂ ಸರ್ವ್ ಹಕ್ಕಾಂ ಪ್ರಾಸ್ 

ಪಯ್ಲಿಂ. ಚುಕಿಚೆಂ ಮೋಲ್ ದುಃಖಾಂನಿ ಘೆತಾ ಜಾತ್ ಆಮ್ಚಿ. 

ದೆಕುನ್ ತುಜ್ಕಾ ಆನಿ ಸರ್ವಾಂಚ್ಕಾ ಹಿತಾ ಖಾತಿರ್ ತುಕಾ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಾಕ್ ವ್ಹಚುಂಕ್ 

ಆಡ್ವಾರ್ಲಾಂ'' ಮ್ಹಣ್ ತೀರ್ ದಿಲೆಂ. 

ಹಾಂವ್ ಸೈಂಭಾನ್ ಭಿಂವ್ರರೊ ಜಾಲ್ಕಾರೀ ಮೌನ್ ರಾವ್ಹಾರ್ ನೆಣಾರ್ಬಣ್ 

ಜಯ್ತ್ ವ್ಹರ್ಮಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಭಿರಾಂತೆನ್ ಬೋವ್ ಲೆನ್ತುವಾಯೆನ್ ಮ್ಹಳಂ: 

“ಹಾಂವೆ ಅಪಾರ್ ಖರ್ಡ್ ಕರುನ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಾಕ್ ವ್ಲೆಚೆಂ ಅಮೊಲಿಕ್ ಶಿಕ್ಪಾಕ್ 

ಆಂವ್ಡೊನ್ ಶಿವಾಯ್, ಜಾತಿಚಿಂ ನಿಯಮಾಂ ಮೊಡುಂಕ್ ನಹಿಂ. ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಜ್ಯಾ 

ಆವೈಕ್ ಉತಾರ್ ದಿಲಾಂ ಆನಿ ದೈವಿಕ್ ಸಾಕ್ಸಿಖಾಲ್ ಪ್ರಮಾಣ್ ವಚನ್ ಕೆಲಾಂ, 

ಸ್, ಮಾದಕ್ ಆನಿ ಪ್ರದುವಾರ್ಪಣಾ ವಿರೋಧ್. ಹಿ ಭಾಸಾವ್ಲಿ ಶೆವಟ್ ಪರ್ಕಾಂತ್ 

ಪಾಳ್ತಲೊಂ. ಖಂಡಿತ್ ಪಾಳ್ತಲೊಂ.'' 

ಸ್ಹೆತೀನ್ ಸತ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಇನ್ಕಾರ್ ಕೆಲೆಂ. ಬಹುಶಾ ಹಾಂವ್ “ಸತ್'ಚೊ 

ಸ್ವಯಮ್ ವೆಕಿವಕ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ತೊ ನೆಣಾಸ್ಲೂ. ತಾಕಾ ಅವ್ಮರ್ಕಾದ್ ಜಾಲಿ 
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ಫ್ಯಾ ಬರಿಂ “ಖಬಡ್ಡಾರ್' ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ. ತಾಚ್ಮಾ ಸ್ವರಾಂತ್ ಗರ್, ಕ್ರೋಧ್ 

' ಬೊಳ್ಳೆರ್ ಮಿಸ್ಫಾಲ್ಲೊ. ಮುಂದರೂನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ, 

"ಜಾತಿ ವಿರೋಧ್ ವ್ಹೆಶಿ ತರ್ ನಿತಿ ವಿರೋಧ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಆರೋಪ್ ಮಾಂಡುನ್ 

ಷ್ ಕ್ರಮ್ ಆಮಿ ಘತಲ್ಕಾಂವ್.'' 

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ತಕ್ಷೆಕ್ ತೊಣ್ಮ್ಯಾಚೊ ಮಾರ್ ಬಸ್ಲ್ಹೊ ಅನುಭವ್ ಜಾಲೊ. ಸಗ್ಳ್ಯಾ 
ಾರಾಂತ್ ಎಕಾ ಥರಾಚೆಂ ಪಾಶಾಂವೀ ಆನಿ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ವಾತಾವರಣ್ ವಿರಾಜ್ 

ಲಾಗ. 

“ಕ್ಷಮಾದಾನ್, ಆಡ್ಡೊಸ್ ಮಾಗ್ತಾಂ ನಿತಿಕರ್ತಾ. ನೆಣಾರ್ರಣಾಂತ್ಲೊೂ ನಿವಾರ್ 

ಕಾ ವಿಧೇಯ್ಸಣಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಗುನ್ ಹಾಂವೆ ಮುಂದರಿಲೆಂ- 

“ಹಾಂವ್ ವೃತ್ತಿಪರ್ ಖುನಿಗಾರ್ ವ ಕಾಳಿ ಸಾಂತ್ ಕರ್ದೊ ಲಾಬಾಡಿ ವ್ಯಾಪಾರಿ 
೦. ದುರ್ಮಿಶ್ರಣ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ನೀತಿಚೆಂ ತಿರ್ಮಾನ್ ಮ್ಹಜೆರ್ ಥಾಪಿನಾಕಾ. ಜಾತ್ 

ಡ್ಲ್ಲಿ ಮನ್ಮ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ನಹಿಂ, ರಚ್ಲ್ಲೊ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಜಾತಿ ಖಾತಿರ್. ಕಾಳಾ 

ಕ್ ಸಮಾಜ್ ಬದ್ದಾತಾ. ಸಮಾಜಿಚ್ಯಾ ಹಿತಾ ಖಾತಿರ್ ಜಾತಿನ್ ಆಪ್ಲೊ ಅಡ್ತಿಗೊ 

ಿರ್ಸಿನಾ ಜಾಲ್ಮಾರ್ ಆಮಿ ಆಂದೃ, ನಣಾರಿ ಜಾವ್ನ್ ಉರ್ತಲ್ಕಾಂವ್. 

“ಹಾಂವ್ ಸಗ್ಳಿಂ ಶರ್ತ್ವಾಂ ಸ್ಟೀಕಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಖಬೂಲ್ ಆಸಾಂ ಜಾಲ್ಕಾರ್, 

ಜ್ಯಾ ಊಂಚ್ಲಾ ಶಿಕ್ಬಾ ಖಾತಿರ್, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವ್ಹಡಿಲಾಂನಿ ಕೆಲ್ಲೊ ತ್ಕಾಗ್ ವಿಕ್ರಿತ್ 

ು೦ಕ್ ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಾತಿಚ್ಯಾ ವೊಡಾರುಕಾಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಗಳ್ಬಾಸ್ ಘಂವ್ಕ್ 

ುಗಾನಾಕಾತ್. ಮ್ಹಜ್ಮಾ ಶಿಕ್ಪಾಚೊ ಖರ್ಡ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವ್ಹಡಿಲಾಂನಿ ದಿಲಾ ಶಿವಾಯ್, 

'ಜ್ಮಾ ಜಾತಿನ್ ನಹಿಂ. ಉಂಚ್ಲೆಂ ಶಿಕಾಪ್ ಶಿಕುನ್ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಶಿಕ್ಸಿ ಚಡ್ಡ್ಯಾರ್ 

ಮಿ ಕುರ್ವೊಂಚಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆನಿ ಜಾತಿಚಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಬರಿ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಳ್ಕಾರ್ ಚೂಕ್ 

೦ದ್ದಿನಾ.”' 

ಹೆಂ ವಾಕ್ಕೂಲ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಜಾತಿಚೊ ಗುರ್ಕಾರ್ ನಿತಿಕರ್ ಸ್ಪೆತ್ ಕಠೀಣ್ 

ಬಾಳ್ಳೂ ಆನಿ ಉಜೊಚ್ ವೊಂಕ್ತೊ. ತುಂ ಜಾತಿಚೊ ಸೈತಾನ್ ಸಾಂದೊ. ತುಂವೆ 

ಪ್ರ್ಯಾಂಚ್ಕಾ ಕಾನಾಂತ್ ಶಿಮ್ಚಿ ಘಾಲ್ನ್ ತಾಂಕಾಂ ನಾಡ್ನ್ ತುಜ್ಕಾ ಯಮಕೊಂಡಾಕ್ 

ವ್ನ್ ವ್ಹರ್ಡೆ ಆದಿಂ ತುಕಾ ವಾಚುನ್ ಭಾಯ್ರ್ ದವರ್ದೂ ಅತೀ ಅವಶ್ಮ್”. 

ಣೊನ್ ಮ್ಹಜೆರ್ ತಿರಸ್ಕಾರ್ ಉಚಾರ್ ಇಜಾ, ಸಜೆಚೆಂ ತೀರ್ಸ್ ದಿಲೆಂಚ್. 

ಸರ್ವ್ ಸಾಂದೆ ಆನಿ ಸಭಿಕ್ ಆನಿ ಥೊಡೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ್ ಹಾಣಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ನಿಟ್ಟೊ 

ರುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಘನ್ ಆರಾವ್ನ್ “ಮುನ್ಸುಬ್ದಾರ್' ಸ್ಹೆತ್ ಗೂಂಡ್ 

್ ಕಾಡ್ಜ್ ಫರ್ಮಾಣ್ ದೀವ್ನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ: 



ಹ ಸತ್ 
“ಆಜ್ ಥಾವ್ನ್ ಹ್ಮಾ ಜಾತ್ದ್ರೋಹಿ ಚೆಡ್ಕಾಕ್ ಜಾತಿಂತ್ಲೊ ಕಾಡ್ತಾಂ. ತಾಚೆರ್ 

ಜಾತಿಚೆಂ ವ ಮತಾಚ್ಮಾ ದಾಯ್ದಾಂಚೆಂ ರಕ್ಷಣ್, ವಿಮೋಚನಾಂಚೊ ನಿಷೇಧ್ ಘಾಲ್ತಾಂ, 
ಆಜ್ ಥಾವ್ನ್ ತೊ ವರ್ರವ್ತಾ ಕೀಳ್ ವರ್ದಾಚೊ ಹೀನ್ ಪ್ರಾಣಿ. ಜೊ ಕೋಣ್ ಸಾಂದೊ 

ತಾಕಾ ಗುಪಿತ್ ಸವ್ಹತಾಯ್, ಸಹಾಯ್ ದಿತಾ ಆನಿ ತಾಕಾ ಪಾಂವ್ಕ್ ಬಂದ್ರಾಕ್ ವೆತಾ 

ತಸಲ್ಮಾಂಕ್ ಪಾಂಚ್ ಚಕ್ ದಂಡ್ ವಿದ್ಸಿತಾಂ. ಆನಿ ಜಾತ್-ನಸ್ರಾನಿಂಚೊ ತಾಂಬ್ಡೊ 

ತಿಬೊ ಫಾಲ್ತಾಂ. ದೆಕುನ್ ಚತ್ರಾಯ್!” 

ಇತ್ಲೆಂ ಉಚಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾತಾಂ ದರ್ಮಾಂ ಭಾಯ್ ಶಿಕ್ಟಾಕ್ ವೈಚ್ಛಾ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ 

ವಿದ್ಕಾರ್ದಿಕ್ ಬಹಿರಂಗ್ ಚಿತ್ರ್ಹಿಂಸೆಕ್ ಒಳಗ್ ಕರ್ನ್ ಧರ್ಣಕ್ ತಾಳಾ ಹಾತಾಚಿ ಥಾಪ್ 

ಪೆಟುನ್ (ಧರ್ದಿಕ್ ಮಾರ್ನ್) ಮ್ಹಜೆರ್ ಮಾಲ್ದಿಸಾಂವ್ ಘಾಲೆಂ. 

ಹಾಂವ್ ಶಿರಿಂ ಚುಕ್ಲೊಂ. ಪಯ್ದೊಚ್ ಕರಾಳ್ ಕಷ್ಟಾಂನಿ ಹಾಂವ್ ವಿದೇಶಾಕ್ 

ವ್ಹೆತಾಂ. ಹ್ಯಾ ಅಪಶಕುನಾಂಚೆಂ ಕಂಠಕ್, ಖ್ಯಾಸ್ತಿಚಿ ಪಿಡಾ ಸೊಸುಂಕ್ ತಾಂಕಾನಾಸ್ತಾನಾ 

ಕಠಿಣ್ ಬೆಜಾರಾಯೆನ್ ಕುಂದ್ವೊನ್, ಭರಾಧಿಕ್ ಕಾಳ್ಜಾನ್, ಘಡ್ಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ 

ತಪ್ಕೀಲ್ ಮ್ಹಜಾ ಭಾವಾಕ್ ಬರಯ್ಲಿ. ತಾಚಿ ಥಾಬುಡ್ಡಾಬ್ ಆಯ್ಲಿ ಜವಾಬ್. 

"«ಸೈತಿಚ್ಛಾ ಜಾತಿಚ್ಯಾ ಸಂಕುಚಿತ್ ಕಾಯ್ದ್ಯಾಂಕ್ ಉಜೊ ಲಾಯ್. ತುಂ ಬರ್ಯಾ 

ಥರಾನ್ ಪಯ್ಣ್ ಮುಂದರೂನ್ ಉಂಚ್ಚ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾಕ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಾಕ್ ವ್ಹಚ್.'' 

ತೆಂ ಪತ್ರ್ ವಾಚುನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಅತ್ಮ್ಮಾಕ್ ಸಾತ್ವೊ ಸರ್ಗ್ ಲಾಭ್ಲ್ಲೊ ಅನುಭವ್ 

ರುತಾ ಜಾಲೊ. ಜಾಲ್ಕಾರ್, ಮ್ಹಜೇ ಖಾತಿರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭಾವಾಕ್ ಆನಿ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಹ 

ನಿರಂಕುಶ್ ಧರ್ಮಾಂದ್ರೈ ಧೊಸ್ಮಿತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಧಾಸ್ತಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಗುಪಿತ್ ಕಾಂತಯ್ತಾಲಿ. 

ನಿರಾಸ್ಪಣಾನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆಶಾವಾದಾಕ್ ಸುಕ್ತಿ ಆಯ್ಲಿ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಾತಿನ್ ಮ್ಹಾಕಾ 

ವಾಚುನ್ ಭಾಯ್ರ್ ದವರ್ಲಾ ನಂತರ್, ಹಾಂವ್ ಬನಿಯಾ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಕೀಳ್ 

ವರ್ಗಾಚೊ ಜಾತ್ಭೃಷ್ಟ್ ವೆಚಿಕ್ ಪುಂಡಾ ಜಾಲೊಂ. “ಆಬೈ, ಜಾತ್ ನಾತ್ಲ್ಲೊ 

ಆಯ್ತೊ!” ಮ್ಹಣೊನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಚಿತ್ರ್ಹಿಂಸೆಕ್ ವಳೆಗ್ ಕರ್ತಾಲೆ. ಹಾಂವೆ ಆಐಡ್ಡಲೆಂ 

ಅಶುದ್ಧ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮ್ಹಾರಾಂಚ್ಛಾ ಜಾತಿಕ್ ವಳಗ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ತವಳ್ 

ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳೊನ್ ಆಯ್ಲೆಂ ಕೀ ಮ್ಹಾರ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ದೆವಾಚ್ಮಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಭಗ್ಗಿ 

ದೂಖ್ ಆನಿ ಖೊಡ್ಸಾಣ್. ಧರ್ಮ್ದೂತಾಂ ಥಾವ್ನ್ ತೆ ಭಗ್ತಾತ್ ಹ್ಮಾ ಅನೀತೆಜಿ 

ಪುಲ್ಲತ್ತ್. ತಾಂಕಾಂ ಸಮಾಜೆನ್ ಖೊಡ್ಕಾರಾಂ ಬರಿಂ ಲೆಕ್ಲಾಂ. ತಾಂಕಾಂ ಆನ ತಾಂಚ್ಯಾ 

ಭುರ್ಲ್ಯಾಬಾಳಾಂಚೆರ್ ಅನ್ಮಾಯಾಚೆಂ. "ಹೀನ್' ಮ್ಹ ಳ್ಸೆಂ ಕಂಠಕ್ ಹಾಪ್ಲಾಂ. 

ಕಸಲಿ ಅನೀತ್..!?.. ಕಸಲೆಂ ಲಾಭಡ್ಬಣ್..!!? 
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ಆತಾಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಗೌರವಾನ್ ತಕ್ಷಿ ಉಕ್ಷುನ್ ಚಲ್ಲೆ ವಾಂದೆ ಜಾಲೆ. ಜಾತಿಚ್ಕಾ 

ದಾರಾನ್ ಮ್ಹಜೆರ್ ನಿಷೇಧ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ನಂತರ್ ನರ್ಮೂಸ್ ಮ್ಹಜ್ಮೆಕಡೆ 

ುಂವ್ಮ್ ಕಬೂಲ್ ನಾತ್ಲ್ಲೊ. ಮ್ಹಜ್ಮೆಕಡೆ ಸಂಪರ್ಕ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಜಾತ್ ನಸ್ರಾನಿಂಕ್ 

ಲ್ಮಾನ್ ಆನಿ ಖ್ಕಾಸ್ತಿಚೊ ದಂಡ್ ತಯಾರ್ ದವರ್ಲ್ಲೊ. ಜಾತಿಚೆಂ ನೆಣಾರ್ರಣ್ 

೦. ಹಾಂವ್ ಹರ್ವಾಲೊಂ. ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಶಿಕ್ಬಾಕ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಾಕ್ ವ್ಹೆಚೆಂ ಏಕ್ 

ಹಾಪಾತಕ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಸಮಾಜಿಚೊ ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಾತಿಚೊ ವಾದ್ ಮ್ಹಜೆರ್ 

ಹೈಿವಂತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ವದ್ದಾಡ್ಮಾಲೊ. ಪುಣ್... 

ಸಪ್ತಂಬ್ರಾಚ್ಕಾ ಚ್ಕಾರ್ ತಾರ್ಕೆರ್ ಜುನಗಡ್ಚೊ ವಕೀಲ್ ಎಕ್ಲೊ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಾಕ್ 

ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಕೊಣೆಂಗೀ ಉಲಯ್ತಾನಾ ಹಾಂವೆ ಆಯ್ಕಾಲೆಂ, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭಾವಾನ್ 

ಜ್ಯಾ ಖರ್ದಾಚ್ಕಾ ಪೈಶ್ಶಾಂಚಿ ನಿಧಿ ದಿಲ್ಲಿ ತಾಚ್ಕಾ ಮಿವ್ಲ್ಯಾಲಾಗಿಂ. ಹಾಂವೆ, ಜಾತ್ 

ತ್ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ವಿಚಾರ್ತಾನಾ ತೊ ಮೊಣ್ಕೊ ಬಸ್ಲೊ. ನಿಮಾಣೆ ಸೈರಾಣ್ ಚುಕೊನ್. 

ಣಾಲೊ: 

“ತುಜೆ ಖಾತಿರ್ ಮ್ಹಜಿ ಜಾತ್ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಫೆಂವ್ಮ್ ಮ್ಹಾಕಾ ನಾಕಾ. ಮ್ಹಾಕಾ 

ಜಿ ಜಾತ್ ಪಯ್ಲಿ, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಗ್ಳೆಂ. ಸ್ಹತಿಚೆಂ ಫರ್ಮಾಣ್ ಆನಿ ಜಾತಿಚೊ 

ಶ್ರದಾಯ್ ಪಾಳಿನಾ ಜಾಲ್ಕಾರ್ ಮ್ಹಜಿ .ಗತ್ಯೀ ತುಜೆ ಬರಿಚ್ ಜಾತಲಿ, ನಿರ್ಬಾಗಿ.'' 

ಆತಾಂ ಹ್ಯಾ ಆಯಿನ್ನ್ ವೆಳಾರ್ ಟಿಕೆಟ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಮ್ಹಜ್ಮಾ ಭಾವಾನ್ ಬೋವ್ 

ನಿ ರೀಣ್ ಕಾಡ್ನ್ ದಿಲ್ಲೆ ಪೈಶೆ ಪಾಟಿಂ ದೀಂವ್ಕ್ ಇನ್ಕಾರ್ ಕೆಲೆಂ. ಹಾಂವ್ ಕಠಿಣ್ 

ಸ್ಪಣಾಂತ್ ಬುಡ್ಲೊಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ದುಸ್ರಿ ಕಸಲಿಚ್ ವಾಟ್ ದಿಸ್ಲಿನಾ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ 

ಷ್ಕಾಚೆಂ ಸ್ವಪಾಣ್ ಧ್ವಂಸ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಹಾಂವ್ ಎಕ್ಸುರ್ಪಣಾಂಚಿ ಖುರ್ಸಾ ವಾಟ್ 

ಲೊಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ಮನ್ಮ್ಯಾನ್ ಸೊಡ್ಡಾರೀ "“"ಸತ್' ಅಪುಟ್ ನಿತಳ್ ಸರ್ವಜ್ಞ್ 

ಡ್ ಘಾಲಿಸೊ ನಾ ತೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಅಂತಸ್ಕರ್ನಾಂತ್ ದೃಢ್ ಖಂಚ್ಲ್ಲೆಂ. 

ಅಸಲ್ಕಾ ಆಕ್ಷಾಸೀ ವೆಳಾರ್ ಹಾಂವೆ ಎಕಾ ವಳ್ಳಿಚ್ಯಾ ಮನ್ಯ್ಯಾಲಾಗಿಂ ಸಹಾಯ್ 

ಗ್ಲಿ. ಹೆ ಕಾಂಯ್ ಚಿಲ್ಲರ್ ಚುಂಗ್ಲಿ ಪೈಶೆ ನಹಿಂ. ಮ್ಹಜಾ ತುಕಾಕ್ ಮಿಕ್ಟಾಲ್ಲೊ 

ಜ್! ಕಸಲಿಚ್ ಘಳಾಯ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾನಾ ತಾಣೆ ಮ್ಹಾಕಾ ಸರ್ವ್ ಆಧಾರ್ ದಿಲೊ!! 

ಜಾವ್ನಾಸಾ ಅಪುಟ್ ನವಾಲ್!! ತ್ಕಾ ವ್ಯಕ್ತಿಕ್ ಹಾಂವ್ ಚಿರಮಣಿ ಜಾವ್ನ್ 

ಲೊಂ. ತ್ಕಾ ಸತಾಚ್ಕಾ ದೈವಿಕ್ ಪ್ರೇರಣಾನ್ಂಚ್ ಹೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಮಹಾಯೋಜನ್ 

ತ್ವಾಕ್ ಆಯ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ಚಾಕ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಹರ್ ರುಜ್ಜಾತ್ ನಾಕಾ. 
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_ ತ್ಯಾಚ್ ಬರ್ಕಾ ಮನಾಚ್ಕಾ ಖರ್ಕಾ ಕಾಳ್ವಾಚ್ಕಾ ಮನ್ಮ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಯ್ಣಾಚಿ 

ಸಾಹತ್, ಮಾಹತ್ ಆನಿ ಸರ್ ಸವ್ಹತಾಯೊ ತಯಾರ್ಸುನ್, ಪಶ್ಚಾತ್ಕ್ ರಿತಿಚಿಂ 

ವಸ್ಟ್ರಾಂ ಹಾಡುಂಕ್ ಕುಮಕ್ ದಿಲಿ ಆನಿ ಆಗ್ಬೊಟಿರ್ ತ್ಕಾಚ್ ಜುನಗಡ್ಚ್ಕಾ ವಕೀಲ್ 

ಶ್ರೀ ತ್ರಯಂಬಾಕ್ರಿ ಮುಜುಮ್ಹಾರ್ ಹಾಚ್ಕಾ ತಾಬೆನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಒಪ್ಪುನ್ ದೀವ್ನ್, ತಾಣೆ 

ಆದೇವ್ಸ್ ಮಾಗ್ದೊ. 

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಾತಿಚಿ ದಗ್ದವ್ದಿ- ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಅಂತಸ್ತಾಚೆಂ ಅವಿವೇಕ್, ಅತರ್ವಣಾಂಚೆಂ 

ಘಟನ್, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ತರುಣ್ ಜಿಣಿಯೆಂತ್ ಮೆಳ್ಲ್ಲೊ ಏಕ್ ಆಡ್ಡೂಕ್ ಅನುಭವಾಚೊ 

ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಪಾಠ್ ಫೆವ್ನ್ ಮ್ಹಜೊ ಮಾಯ್ ಗಾಂವ್- ಭಾರತಾಕ್ 1888 ಇಸ್ವಂತ್ 

ಸಪ್ಪೆಂಬರ್ ಮಹಿನ್ಮಾಚ್ಮಾ ಚ್ಯಾರ್ ತಾರಿಕೆರ್ ಹಾಂವೆ ಆದೇವ್ಸ್ ಮಾಗ್ಲೊ. 

ತಾರಾ ಪಯ್ಸ್, ಲಂಡನ್ ದೇವ್ನ್ 
ಆಗ್ಟೊಟಿರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದರ್ಕಾವೋಂಕ್ ಪುಣೀ ಜಾಲಿನಾ. ಮ್ಹಾಕಾ ಜಿವಾಚಿ ಕಠಿಣ್ 

ಕಾಡಾಮೋಡ್ ನಿರಂತರ್ ಅಸ್ಟ್ವ್ಯಸ್ತ್ ಅಶಾಂತಿ ಜಾತಾಲಿ. ಸಬಾರ್ ಮಹಿನ್ಯಾಂಚ್ಯಾ 

ಪಯ್ಣ್ಲಾ ತಯಾರೆಚಿ, ಆರಾಮ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪರಿಶ್ರಮಾಚಿ ಆನಿ ಬೊಂಬಂಯ್ತ್ 

ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಪೀಕಲಾಟ್ ಫಜಿಂತೆಚಿ ಭಾರ್ಕೊಣ್ ಮ್ಹಜೆರ್ ರಾಜ್ವಟ್ಕಾಯ್ ಚಲಯ್ತಾಲಿ. 

ಮ್ಹಾಕಾ ಲಜ್, ದಾಕ್ಸೆಣ್, ನಪ್ರಯೋಗ್ ಮ್ಹಳ್ಕಾರ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಸೈಂಭಿಕ್ 

ಲಕ್ಸಣ್. ಹ್ಮಾ ಊಣ್-ಲಕ್ಸಣಾನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಾಚೆರ್ ಖೂಬ್ ಕೃಷಿ ಕೆಲ್ಲೊ! 

ಆನಿ ಭೈಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಬೆಳೆಂ ಪಿಕ್ಲ್ಲೆಂ! ಹ್ಮಾ ಭಿಂವ್ಯರ್ಮಾ ಜಿನೊಸಾನ್ ಮ್ಹಜೆಂ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ್ 

ಗ್ರಾಮೀಣ್ ವರ್ಗಾಚೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ತಾರ್ವಾಚ್ಕಾ ಸಾದ್ಯಾ ಸೆವಕಾಂ ಕಡೆ ಪರ್ಕಾಂತ್ ಸಂಪೆಂ 

ಸಂಭಾಷಣ್ ಚಲಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಧಯ್ರ್ ನಾಸ್ಲ್ಲೆಂ. 

ಶ್ರೀ ಮುಜುಮ್ಹಾರಾ ಶಿವಾಯ್ ಹೆರ್ ಸಗ್ಳೆ ಸಹ-ಪಯ್ಲಾರಿ ಗೊರೆ ಯೆರೋಪಿ 

ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾದ್ಯಮ್ ಶಾಳಾಂತ್ ಶಿಕ್ಲಾರೀ, ಮ್ಹಾಕಾ ಗೊರ್ಕಾಂಲಾಗಿಂ 

ಉಲಂವ್ಕ್ ಜೀಬ್ ವೊಡ್ಲ್ಯಾರೀ ಯೇನಾಸ್ಲ್ಲಿ! ಚೀತ್ ದೀವ್ನ್ ಆಯ್ಕಾಲ್ಕಾರೀ 

ಗೊರ್ಕಾಂಚೆಂ ಉಲಣೆ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಮ್ಹಾಚ್ ನಾತ್ಲ್ಲೆಂ. ಎಕಾದಾವೆಳಾ ಜಾಪ್ ದಿಂವ್ಚೊ 

ನಿರ್ದಾರ್ ಘೆತ್ಹ್ಯಾರೀ, ಮಸ್ತ್ ವೆಳಾ ಆದಿಂ ಮತಿಂತ್ ಆಟವ್ನ್, ವರೊವ್ನ್, ನೆರಾವ್ನ್ 

ಗುಪಿತ್ ಭಾಷಾಂತರ್ ಕರ್ಸ್ ಜೀಬ್ ಸಾರ್ಕಿ ಸುಟಾವಿ ಘಳವ್ನ್ ಉಚ್ಛಾರ್ ಕರ್ನ್ 

ಸವಾಲ್ ವ ವಾಕ್ಮೂಲ್ ತೊಂಡಾಂತ್ಲೆಂ ಭುಂಯ್ ಪಡ್ತಾನಾ ವೇಳ್ ಉತ್ರೊನ್ 

ಸಂದರ್ಸ್ ಚುಕೊನ್ ವ್ಹೆತಾಲೊ. ಅಶಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಂವ್ ಏಕ್ ಗುಸ್ಬೊಡ್ 

ಗೊಂದೊಳಾಚೆಂ ಕೇಂದ್ರ್ ಜಾಲ್ಲೊಂ. ಸ 
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ಗಾರ್ಟ್, ಕುಲೆರ್, ಸುರಿ ಪಶ್ಚಾತ್ಕ್ ರಿತಿಚಿಂ ಜೆವ್ಲಾಂ ಉಪಕರಣಾಂ ಕಶಿಂ ಧರ್ದಿಂ? 

೦ ವಾಪರ್ದಿಂ? ಖಾಣ್ ಕಶೆಂ ತೊಂಡಾಕ್ ವ್ಹರ್ಹೆಂ?! ಹೊ ಏಕ್ ಗೂಂಡ್ ಮಿಸ್ತೆರ್ 

ನಿ ಪ್ರಚಲಿತ್ ಸಮಸ್ಸೊ ಜಾಲ್ಲೊ. 

ಮಾಸ್ ಭರ್ಕಿನಾಸ್ಲ್ಲೊ ಆಹಾರ್ ವ ಫಳ್ಹಾರ್ ಆಸಾಗಿ ಮ್ಹಣ್ ಪರ್ಯಾಂತ್, ಹ್ಕಾ 

೦ಧ್ಬಾಸಾಂನಿ, ಮ್ಹಾಕಾ ವಿಚಾರುಂಕ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ. ಪರಿಣಾಮ್ ಜಾವ್ನ್ ಘರಾ ಹಾವ್ನ್ 

ಟ್ಟಿ ಬಾಂಧುನ್ ಹಾಡ್ಲಲ್ಕೊ, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಖಾಸ್ಗಿ ಖಾಣಾಂಚ್ಕೊ ಚಿಲ್ಲರ್ ವಸ್ತು 

"ವ್ ಸೂಕ್ಷಿಮಾಯೆನ್ ಮ್ಹಜ್ಮಾ ಕುಡಾಂತ್ಚ್ ಬಸೊನ್ ಗುಪಿತ್ ಖಾವ್ನ್ 

ಯ್ಲ್ ಪಾಶಾರ್ ಕರಿಜೆ ಪಡ್ಲೆಂ. 

ಶ್ರೀ ಮುಜುಮ್ಹಾರ್ ಪ್ರವೀಣ್, ಇಂಗ್ಲಿಷಾನ್ ಕಾಣಿಯೊ ಕಾತ್ರಾಪಿ. ತಾಚಿ ಚಾಲಕಿ 

ಳೆತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಂಗ್ ಶಿರ್ಕಿರ್ತಾಲೆಂ. ಸಗ್ಭ್ಯಾಂ ಲಾಗಿಂ ತೊ ಉಲಯ್ತಾಲೊ, 

ಸ್ತಾಲೊ ಆನಿ ಭರ್ಸಾತಾಲೊ. ತೊ ಸೊಡ್ನ್ ಆಂಬುಡ್ಡೆಲ್ಕಾ ಪಾಡ್ಕಾ ಬರಿ, ದಾತಾರ್ 

ಸ್ಲ್ಲಿ ಚಾಲ್ ಚಮ್ಮುನ್, ಭಂವೊನ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾಲೊ. ಹಾಂವ್ ಗುಡಾಂತ್ 

ಲ್ಲ್ಯಾ ಇರುಳಿ ಪ್ರಾಣಿ ಬರಿ ಲಿಪೊನ್ ಬಸೊನ್ ತಾರ್ವಾಚೆಂ ಡೆಕ್ಕ್ ನಿರ್ದನ್ ಪ್ರದೇಶ್ 

ಲ್ಲ್ಯಾಫರಾ ಮಾತ್ರ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ರಾಲೊಂ. ತೆಂಯೀ ಬೋವ್ ಆಪ್ರೂಬ್. 

ಶ್ರೀ ಮುಜುಮ್ಹಾರಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಹರಾಂ ಸಹ-ಪ್ರಯಾಣಿಕಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಭರ್ಸೊಂಕ್ 

ೊಂಪ್ರಾನ್ ಕುಟ್ಟುನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ಜಾಲ್ಮಾರ್ ಮ್ಹಜಿ ದಾಕ್ಲೆಣ್ ಆನಿ ಲಜ್ ಮ್ಹಜ್ಮಾ 

ಸಾಂಯಾಂಕ್ ಖಾಡುಂ ಆನಿ ಜಿಬೆಕ್ ಖೊಡೊ ಫಾಲ್ರಾಲಿ. 

“ವಕೀಲಾಂಚಿ ಜೀಬ್ ಮಾತ್ರ್ ಲಾಂಬ್ ಆಸೊಂಕ್ ಜಾಯ್. ಗ್ರಾಹಕಾ ತೆಕಿದ್ 

ಸ್ವಾಭಾವಿಕ್ ಥರಾನ್ ಅಭಿನಯನ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್. ಸಳ್ಗಿ ಸಳಾವಳಿಚೆಂ ನಟನ್ 

ರ್ ಗೋಡ್ ಉಲವ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜೊಡಿಚಿ ವಾವ್ಪಿ ಅಂರ್ಲುನ್ ಧರುಂಕ್ ಜಾಯ್” 

ಸ್ಹುಣೊನ್ ಮುಂದರೂನ್- “ಸಂದರ್ಬ್ ಮೆಳ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಪರ್ಮಾಣೆ ಕಸಲಿಚ್ ಘಳಾಯ್ 

ರಿನಾಸ್ತಾನಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆನ್ ಸಂಭಾಷಣ್ ಆರಂಭ್ ಕರ್. ಮೊಡ್ಕರ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ 

ತೆಪ್ಲಾಕ್ ಉಚ್ಛಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಜೀಬ್ ಘೊೂಳೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ಮ್ಹಣೂನ್ ಪಾಟಿಂ 

`ರಾನಾಕಾ. ಸರ್ಟ್ ತಶೆಂ ಚೂಕಿ ಕರ್ನ್ಚ್ ಕ್ರಮೇಣ್ ಸಾರ್ಕಿ, ಸಂಪಿ, ಸರಳ್, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ 

ನಾಸ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಶಿಕ್ಲ್ಲೆ. ಹಾಂತುಂ ದಾಕ್ಸೆಣ್ ಕರ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಬಸ್ಲ್ಲೊ ಮಾತ್ರ್ 

ಸಾಟಿಂಚ್ ಉರ್ತಾ, ಕಳ್ಳೆಂಮೂ?'' ಶ್ರೀ ಮುಜುಮ್ಹಾರಾನ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚೆ ಹಿತ್ವಾದ್ 

ಬ್ಹಜ್ಮಾ ಪೊಸ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಹಾಡ್ನ್ ವಾಡ್ಲೆ. 

ಜಾಲ್ಕಾರ್ ಲಜ್, ದಾಕ್ಬೆಣ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ರಗ್ತಾಂತ್ ಭರೊನ್ ಗೆಲ್ಲಿ. ಆನಿ ಹ್ಕಾ 

ಜ್ಯಾ ಸೈಂಭಿಕ್ ಆಯ್ಬಾಕ್ ಮ್ಹಜೊ ಗೂಣ್ ಶರಣ್ ಜಾಲ್ಲೊ. 
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ಎಕ್ಲೊ ಪ್ರಾಯೆಸ್ತ್ ಗೊರೊ ಸಹ-ಪ್ರಯಾಣಿಕ್ ಮ್ಹಜಿ ದುಸ್ಥಿತಿ ಪಳೆವ್ನ್ ಮ್ಹಜಿ 

ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಸ್ತುಂಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಹುಸ್ಕ್ಯಾನ್ಶೆಂ ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂ ವಿಚಾರಿಲಾಗ್ಲೊ. ಹಾಂವೆ 
ಕಿತಂ ಖೆಲಾಂ ವ ಜೆವ್ಲಾಂ? ಹಾಂವ್ ಖಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಹೊಂ.. ಆನಿ ಖಂಯ್ಸರ್ 
ವ್ಹತಾಂ?... ಆನಿ ಕಿತ್ಕಾ ಖಾತಿರ್ ಹಾಂವ್ ಲಜೆತಾಂ ಆನಿ ದಾಕ್ಬೆತಾಂಗೀ ಮ್ಹಣೂನ್. 
ತ್ಕಾ ವಖ್ತಾ ಆಮ್ಚಿ ಆಗ್ಟೊಟ್ ತಾಂಬ್ಜ್ಯಾ ದರ್ಕಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾತಾಲಿ. 
"ಹಾಂವ್ ಮಾಸ್ ಮಾಸಿ ಖಾಯ್ದಾ' ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ತೊ ಕುತ್ತ್ ಕರ್ನ್ ಹಾಸ್ತೊ. ಆನಿ 
ಸುಖಿ ಖೊಂಕ್ಲಿ ಕಾಡಿತ್ತ್ ಮ್ಹಣಾಲಾಗ್ಲೊ, 

“ಎದೊಳ್ ಪರ್ಕಾಂತ್ ತುಜ್ಮಾ ಮಾಂಯ್ಗಾಂವಾಂತ್ ಖಾಂವ್ಚೊ ಆಹಾರ್, 
ಫಳ್ಹಾರ್ ಆನಿ ಉಪಹಾರ್ ಕಠಿಣ್ ಥಂಡಿಯೆಚ್ಛಾ ಹ್ಯಾ ಯೆರೋಪ್ ಖಂಡಾಕ್ 
ಯೋಗ್ಕ್ ನಹಿಂ. ಜರಿತರಿ ತುಕಾ ವಾಂಚಾಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮನ್ ಆಸಾ ತರ್ "ಬೇ ಒಫ್ 

ಬಿಸ್ಕೇ'- ಇಂಗ್ಲೆಂಡಾಚ್ಕಾ ಸಮ್ದಿರ್ ಗಡಿರ್ ಪಾಂವ್ಹಾ ಆದಿಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪೊಟ್ಟು ಶಾಸ್ತ್ರಾಚೆಂ 

ಜೂಂವ್ ನಿಸ್ರಾಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್. ಇಂಗ್ಲೆಂಡಾಂತ್ ಕಠೀಣ್ ಥಂಡಿ ಆಸಾ. ಸುಪುಷ್ಟ್ 

ಕಾಲೆತಿಕ್ ಅತೀ ಅವಶ್ಶ್ ಮಾಸಾಚೆಂ ಖಾಣ್, ತೆಂ ಖಾಯ್ನಾಯ್ ಜಾಲ್ಕಾರ್ ತುಜ್ಕಾ 

ನಿತ್ರಾಣ ಜಿವಾಕ್ ಕರಾಳ್ ಹವ್ಮಾಚೊ ನಿಷ್ಟುರ್ ಮಾರ್ ಬಸೊನ್ ತುಂ ಶೀಘ್ರ್ 

ಆಳ್ವಾತಲೊಯ್.'' 

ತಾಣೆ ಸಾಂಗ್ಲ್ಲೆಂ ಅಪಶಕುನಾಂಚೆಂ ಭವಿಷ್ಕ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಹಾಂವ್ ತಾಟ್ಲೆಲೊಂ. 

ಜಾಲ್ಕಾರೀ ಧಯ್ರ್ ಆರಾವ್ನ್ ವ್ಹಡ್ ನಮೃತಾಯೆನ್ ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಳೆಂ: “ಹಾಂವೆ ಹ್ಕಾ 

ಆದಿಂ ಕೊಣೆಂಗೀ ಸಾಂಗ್ಲ್ಲೆಂ ಆಯ್ಕಾಲಾಂ, ಕೀ, "ಮಾಸ್ ಖಾಯ್ದಾಸ್ತಾನಾಯ್ 

ಇಂಗ್ಲೆಂಡಾಂತ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ ಆಸಾ” ಮ್ಹಣೊನ್. 

“ಛೆಕ್ಕ್! ತಿ ಅಪುಟ್ ಫಟ್''. ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ ಗೊರೊ ಮಹಂತ್. “ಮ್ಹಜ್ಯಾ 
ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪರ್ಮಾಣೆ ತ್ಕಾ ಕರಾಳ್ ಹಿಂವಾಕ್ ಧಡೊ ಬಾಂಧ್ಹ್ಯಾ ಮಾಸಾ-ಆಹಾರಾವಿಣೆ 

ಆಜೂನ್ ಕೊಣೀ ಬಾಳ್ವಾಲ್ಲೊ ಹಾಂವ್ ನೆಣಾ. ಹಾಂವ್ ತುಜ್ಕಾಕಡೆ ಸೊರ್ಯಾಚಿ 

ಗಜಾಲ್ ಉಲಯ್ನಾ. ಬರ್ಕಾ ಭಲಾಯ್ಕೆಕ್ ಸೊರೊ ವ ಹೆರ್ ಮಾದಕ್ ಪಿಯೊಣೆ 

ಅವಶ್ಶ್ ನಹಿಂ. ಜಾಲ್ಕಾರೀ, ಸದಾಂ ಸಾಂಜೆಚೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಮಾತ್ರ್ ಕುಸ್ಕುಟ್ ಚಾಕ್ಹ್ಯಾ 

ಶಿವಾಯ್ ನೀದ್ ಪಡಾನಾ. ಜಾಲ್ಕಾರ್ ದೈಹಿಕ್ ಚೇತನ್ ಆನಿ ರಗ್ತಾಕ್ ವೀರ್ಮ್ಕ್ 

ದಿಂವ್ಹಾ ಮಾಸಾಚ್ಕಾ ಫೊಡಿಕ್ ಘಾಸ್ ಮಾರಿನಾ ಜಾಲ್ಕಾರ್ ಜಿವಾಕ್ ಸಂಚಿಕಾರ್!'' 

ಉದ್ದಾರ್ಲೊ ತೊ ಮಹಂತ್ ಗೊರೊ ಪಯ್ಲಾರಿ. 

ಹಾಂವೆ ತಾಚ್ಕಾ ಹಿತೋಪದೇಶಾಕ್ ಧನ್ಯವಾದ್ ದಿಲೊ. ಆನಿ ವ್ಹಡಾ ಲೆನ್ನುವಾಯೆನ್ 

ಮಳೆಂ- “ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆವೈಕ್ ಭಾಸಾವ್ಲಿ ದಿಲ್ಕಾ ಆನಿ ಬಹಿರಂಗ್ ಪ್ರಮಾಣ್ 
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ನ್. ಉಚಾರ್ಡ್ ಮಾಸ್, ಮಾದಕ್, ಲೈಂಗಿಕ್ ಖುಶಾಲಾಯೆಂಚೆರ್ ಜಯ್ತ್ 

ರ್ನಲೊಂ. ಎಕಾದಾವೆಳಾ ಹೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ದೇವ್ಸಾಕ್ಸಿನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಶಪಥ್ ಆಡೆಚ್ಕಾ 

ಲ್ಲೆಂನಿ ಪಾಳುಂಕ್ ಅಸಾಧ್ಕ್ ಜಾಲ್ಕಾರ್, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆವೈಕ್ ವಿಕ್ರಿತ್ ಕರ್ನ್ ಸತ್ 

ಗಾರ್ ಕರ್ಹ್ಯಾ ಬದ್ದಾಕ್ ಹಾಂವೆ ಪಾಟಿಂ ಮಾಯ್ಗಾಂವಾಕ್ ವ್ಹಚುನ್ ಥೈಂಚ್ 

ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಬರೆಂ.'' 

ಮಾನೆಸ್ತ್ ಮಾತಾರೊ ಸ್ತಬ್ಲ್ ಜಾಲೊ ಆನಿ ಗಾಢ್ ನಿಯಾಳಾರ್ ಪಡ್ಲೊ. 

ಡ್ಕಾಚ್ ಕ್ಸಣಾಂನಿ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಭೊಂವ್ಡೆಂತ್ಲೊ ಜಾಗೃತ್ ತೊ ಜಾಲೊ. ಪುಣ್ 

ಜ್ಯಾ ವಾಕ್ಮೂಲಾಚೊ ಗೊಂದೊಳಿಕ್ ಮಿಸ್ತೆರ್ ಉಗ್ದಾಪೊ ಜಾಲೊ ನಾ ತೆಂ ಸ್ಪಷ್ಟ್ 

ಲ್ಲೆಂ. ತಾಣೆ ಹಳ್ವಾಯೆನ್ ಹುಂಕಾರೊ ಮಾರ್ಸ್ ತಕ್ಷಿ ಪಾಫುಡ್ಲಿ ಆನಿ ತಿರ್ಕಾಸ್ 

ಲ್ಶೇಚ್ ರಾವ್ಹೊ. 

“ಬೇ ಒಫ್ ಬಿಸ್ಕೇ'' - ಇಂಗ್ಲೆಂಡಾಚ್ಕಾ ಸಮ್ದಿರ್ಗಡಿರ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಮಾಸ್ 

ದಕ್ ಆಪ್ನೊಂಕ್ ನಾ ಜಾಲ್ಕಾರೀ ಯೆದೊಳ್ಹಾ ಮಟ್ಟಾಕ್ ಮ್ಹಜಿ ಕೂಡ್ ಆನಿ 

ತ್ಮೊ ಸುಖಾನ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಜಿಯೆತಾಲೊ. ಮಾಸ್-ಮಾದಕ್ ಸೆಂವ್ಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣುನ್ 

ಗ್ಪೊಟಿಚ್ಕಾ ಕಛೇರಿಂತ್ಲೆಂ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪತ್ರ್ ಫೆತ್ತೆಂ. ಬೋವ್ ಭಕ್ತಿಪಣಾನ್ ಆನಿ 

ತತ್ರಾಯೆನ್ ತೆಂ ಪತ್ರ್ ಸುರಕ್ಷಿತ್ ದವರ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಥೊಡ್ಕಾ ದಿಸಾಂ ನಂತರ್ ಮ್ಹಾಕಾ 

ಛೊನ್ ಆಯ್ದೆಂ, ಕೀ, ಹೆಂ ಪತ್ರ್ ದಪ್ಪರಾಂತ್ಲೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಕೊಣಾಕ್ಚ್ ಇನ್ಕಾರ್ 

ರಿನಾಸ್ತಾನಾ, ಮಾಸ್ ಮಾದಕಾಂಚಿಂ ಫೆಸ್ತಾಂ ಮಾರ್ಲ್ಲ್ಯಾಂಕೀ ವಿಚಾರ್ಲೆಲ್ಕಾಫರಾ 

ುತಾತ್ ಆನಿ ವಾಸ್ತವಿಕ್ ಗರ್ವ್ ತಿರ್ಸಿತಾತ್. ಹಂ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲ್ಯಾಫರಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಿವಾ` 

ತರ್ ಕಠಿಣ್ ನಿರಾಶಾ ಭರ್ತಿ. 

ದೆಕುನ್ ಹಾಂವೆ ಚಿಂತ್ಲೆಂ, ಆಬ್ಬೆ ಸತಾಚೆಂ ಸಂರಕ್ಷಣ್ ಕರುಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಗೆಲೊಂ 

ನ್ಕೊ ಹಾಡುಂಕ್ ರುಜ್ವಾತಿಚೊ. ನಾ ಜಾಲ್ಕಾರ್, ಲೌಕಿಕ್ ದೃಷ್ಠಿನ್, ರುಜ್ವಾತಿಚ್ಕಾ 

ುಳಾಧಿಕ್ ಧಿಗ್ಕಾವಿಣೆ ಸತ್ ಜಾತಾ ಚಾಪ್ಪ. 

ಜರ್ಕರ್ ಫುಂಕ್ಕಾ ಸವಾಯ್ ನಿತಿವಿಣೆ ರುಜ್ವಾತ್ ಮೆಳ್ತಾ ಜಾಲ್ಮಾರ್, ತಾಚೆರ್ಚ್ 

ತೊಂದ್ಹೊನ್ ರಾಂವ್ಚೆಂ ಹೆಂ ಸತ್ ಕಸಲೆಂ?! 

ಜಾಂವ್, ನೀತ್ ಮಸ್ಸಿಲ್ಮಾರೀ ಸತ್ ಮೊರಾನಾ. ಹೆಂ ಸತ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ 

ಿವಿತಾಚೆಂ ಅಮೃತ್. ದೆಕುನ್ ಹಾಂವೆ ಚಿಂತ್ಲೆಂ. ಮ್ಹಜೊ, ಖರ್ಕಾ ಕಾಳ್ಜಾನ್ 

ುಚಾರಲೊ ಸಬ್ಜ್ಚ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಅಪುಟ್ ಸತ್. ಜರಿತರಿ ಮ್ಹಜೊ ಸಬ್ದ್ 

ಾತ್ಯೈನಾಂತ್ ತರ್, ಹೆಂ ನಶ್ವರ್ ಫಟ್ಕಿರೆಂ ಪತ್ ಘೆವ್ನ್ ನಿತಿಕ್ ಜಾಮೀನ್ 

ೌವೊಂಕ್ ಜಾತಾವೆ? ಫಟ್ ತಿ ಕಾಯಾಮ್ ಫಟ್ಚ್. ಫಟ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಸತಾಚೆಂ 
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ಲೀಂಬ್. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕೊಶೆಡ್ಡಾಕ್ ಕಶೆಂ ಫಟಂವ್ಹೆಂ? ದೆಕುನ್ ತೆಂ ಸತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ 
ಅಪುಟಾಯೆಕ್ ಫಟ್ಕಿರಿ ರುಜ್ವಾತ್. ದೀವ್ನ್ ಸತ್ ಕದ ೈಳಾಂವ್ಲಾ ಬದ್ದಾಕ್ ತೆಂ ಅಶುದ್ಧ್ 

ಪತ್ರ್ಚ್ ಹಾಂವೆ ನೆಗಾರ್ ಕೆಲೆಂ. 

ತೊ ದೀಸ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲ್ಲೊ ಸನ್ವಾರ್. ಆಮ್ಚಿ ಆಗ್ಫೊಟ್ *ಸೌತಾಮ್ಪನ್' 
ಬಂದ್ರಾಕ್ ಪಾವ್ಲಿ. ಆಗ್ಪೊಟಿರ್ ಹಾಂವೆ ಕಾಳೊ ಸುಟ್ ಘಾಲ್ಲೊ. ಜಾಲ್ಕಾರ್, 
ತಾರ್ವಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ದೆಂವ್ತಾನಾ ನಿತಳ್ ಧೊವ್ಕಾ ವಸ್ತ್ರಾಚಿ ಘಡಿಚ್ ಹಾಂವೆ ತಯಾರ್ 

ದವರ್ಲ್ಲಿ. ಸ್ಥಳೀಯ್ ಪಶ್ಚಾತ್ಕ್ ಪದ್ದತ್, ಹಾಂವ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ನೆಣಾಸ್ಲ್ಲೊಂ. 
ಗಾಂವಾಂತ್ಲ್ಮಾ ಉಬಾಳ್ ಹವ್ಕಾಚ್ಕಾ ಜೊಪಾನ್, ಜೊವೈ ಆಂಗ್ಲಿವಾಲ್ಕಾನ್ ಧೊವಿಂ 
ಪಾಯ್ದಾಮಾಂ ಘೆಂವ್ಕ್ ಖಂಚವ್ನ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಲೆಂ ತೆಂ, “ಕುರ್ಹ್ಯಾನ್ ಕುರ್ಹ್ಯಾಕ್ ವಾಟ್ 
ದಾಕಯಿಲ್ಲ್ಯಾಬರಿ'' ಜಾಲೆಂ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ತಿಂ ವಸ್ತ್ರಾಂ ನಿದ್ತಾನಾ ಮಾತ್ರ್ ಫಾಲ್ಡಿಂ 
ಮ್ಹಣೊನ್ ಹಾಂವ್ ನೆಣಾಸ್ಲ್ಲೊಂ ವ ಮ್ಹಾಕಾ ಕೊಣೇಂಯ್ ಸಾಂಗೊಂಕೀ ನಾ. ' 

ಪಾಯ್ದಾಮಾಂ ಶಿರ್ಕಾವ್ನ್ ತಾರ್ವಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ದೆಂವ್ತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಸುಸ್ತಾಲೆ ಮ್ಹಜೆ ' 

ಊಣ್. ಇತ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾ ಪೈಕಿ ಹಾಂವ್ ಎಕ್ಲೊ ಮಾತ್ ಗುಲಾಮಾ ಬರಿ ದಿಸ್ಲಾಲೊಂ. 

ಲಜೆನ್ ಮ್ಹಜೊ ಜೀವ್ ಅರ್ಲುಕುರೊ ಜಾಲ್ಲೊ. ಮ್ಹಜೆಕಡೆ ಆಸ್ಲ್ಲೊ ಏಕ್ಚ್" 

ಸೂಟ್, ತೊ ಹಾಂವೆ ತಾರ್ವಾರ್ ದೀಸ್ರಾತ್ ಘಾಲ್ನ್ ಸಾಫ್ ಭಾಣ್ಬಿರೆಂ ಕಸೊ 

ಜಾಲ್ಲೊ. ಜಾಲ್ಕಾರೀ ಹ್ಯಾ ಆಕ್ಲಾಸಾಚ್ಕಾ ವೆಳಾರ್ ಪರತ್ ಶಿರ್ಕಾವೈತ್ ಮ್ಹಳ್ಕಾರ್ ತೊ 

ಪೆಟೆಂತ್ ಘಾಲ್ನ್ ಥಾಲೆಂ ಮಾರ್ನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಆನಿ ಪೇಟ್ ಆಗ್ಟೊಟಿನ್ ನಮ್ಮಾರ್ಲೆಲ್ಕಾ 

'ದಲಾಲ್ಕಾಂನಿ ವ್ಹರ್ನ್ ಜಾಲ್ಲಿ! 

ಲೋಕ್, ಮ್ಹಾಕಾ ತಿರ್ಕಾಸ್ ದೊಳ್ಳಾಂನಿ ನದರ್ ಮಾರ್ಸ್ ಹಾಸೊ ಧಾಂಬುನ್ 

ದವರುಂಕ್ ಪ್ರಯತನ್ ಕರ್ತಾಲೊ. ಹ್ಯಾ ಲೊಕಾಮುಕಾರ್ ಮ್ಹಜೊ ಜಿನೊಸ್ 

ಪಳೆತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಗಾಂವಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಮಾರ್ಗೆಮಿಚ್ಕಾ ಆಲಯಾಗಾರಾಂಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ 

ಆಯ್ಲೊ. ಲೊಕಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ "ಧರ್ನ್ ಹಾಡ್ಲ್ಲ್ಯಾ' ಗುಲಾಮಾಂಕ್ ಸರಿ ಕೆಲೊಗೀ...! 

ಕೋಣ್ ಜಾಣಾ!! 

ಆಮಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಾಕ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ಸಪ್ಮೆಂಬರ್ ಮಹಿನೊ ಆಖೇರ್ ಜಾವ್ನ್ 

ಆಯಿಲ್ಲೊ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಕಠಿಣ್ ಶೆಳೆರ್ ಆನಿ ನಕ್ಷಿ ವಾರೆಂ ಸುಟ್ಲ್ಲೆಂ. ಪಾತಳ್ 

ಪಾಯ್ದಾಮಾ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಮಾ ಕೂಡಿಕ್ ಹ್ಯಾ ಭಯಂಕರ್ ಥಂಡಿಯೆಚೊ ಪರಿಣಾಮ್ 

ಕಸೊ ರಾವ್ಹೊ ತೆಂ ಹಾಂವ್ ವಿವರುಂಕ್ ವ್ಹಚಾನಾ. 

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಚ್ಯಾರ್ ಪರಿಚಯ್ ಪತ್ರಾಂ ಆಸ್ಲ್ಲಿಂ. ಡಾ.ಪಿ.ಜೆ ಮೆಹತ್ತಾ, 

ಶ್ರೀ ದಲ್ಪತ್ರಾಮ್ ಶುಕ್ಲಾ, ರಾಯ್ಕುಂವರ್ ರಂಜಿತ್ ಸಿನ್ಹಾಜೀ, ಆನಿ ದಾದಾಭಾಯ್ | 
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ವ್ರೊಜಿ.  ಬೊಟಿರ್ ಕೊಣೆಂಗೀ ಸಾಂಗ್ಲ್ಲೆಂ. - ಲಂಡನಾಂತ್ಲ್ಯಾ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ 

ೂಟೆಲಾಂತ್ ರಾವೊಂಕ್. ಶ್ರೀ ಮುಜುಮ್ಹಾರ್ ಆನಿ ಹಾಂವ್ ತ್ಕಾಚ್ ಹೊಟೆಲಾಕ್ 

ಲ್ಕಾಂವ್. 

ಪಾಯ್ದಾಮಾನ್ ಗುಟ್ಟಾಯಿಲ್ಲಿ ಆನಿ ಥಂಡಿಯೆಕ್ ಕೊಟ್ಟಾಯ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಮ್ಹಜಿ 

ಇಡ್ ಘವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಹೊಟಲಾಂತ್ ರಿಗ್ದೊಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ಸೊಸುಂಕ್ ತಾಂಕಾನಾಸ್ಲ್ಲಿ 

ಜ್ ಭೊಗ್ಗಿ. ಲಜೆನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ವಿಣ್ಣೊ ಚಲ್ಲ್ಲ್ಯಾಬರಿ ಜಾತಾಲೆಂ. ಅಸಲೊ 

ಕ್ಮಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತ್ಕಾ ಆದಿಂ ವ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ. 

ಹೂಟೆಲಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳೊನ್ ಆಯ್ದೆಂ ಕೀ, ದುಸ್ರೊ ದೀಸ್ ಆಯ್ತಾರ್. 

ಮೆಸ್ತಾಂಕ್ ಜೆರಾಲ್ ರಜಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಸೊಮಾರಾ ಪರ್ಕಾಂತ್ ಮ್ಹಜಿಂ ವಸ್ತಾಂ 

ಲ್ಲಿಂ ನಾಂತ್. ಹೆಂ ಸಮ್ರೊನ್ ಹಾಂವ್ ಪುರ್ತೊ ಶಿರಿಂ ಚುಕ್ಲೊಂ. 

ಡಾ| ಮೆಹತಾಕ್ ಹಾಂವೆ ಬಂದ್ರಾರ್ ಥಾವ್ನ್ಚ್ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತ್ಕಾಚ್ 

ಇಂಜೆರ್ ಆಟ್ ವರಾರ್ ತೊ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೆಟೊಂಕ್ ಆಯ್ಲೊ. ಮ್ಹಜೊ ವೇಸ್ ಪಳೆವ್ನ್ 

ೂ ವೊಮ್ಮೊ ಉದಾರೊ ಪಡೊನ್ ಹಾಸ್ಲೊ ಜಾಲ್ಕಾರ್ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾನ್ ಮ್ಹಜೆ 

ಗಾವ್ನ್ ಏಕ್ ಅಣ್ವಿ ಚೂಕ್ ಘಡ್ಡಿ ತೆಂ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಬರವ್ನ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಕಠಿಣ್ 

ಜಾರ್ ಜಾತಾ. ಜಾಲ್ಕಾರೀ ಸತಾಚಿ ರುಜ್ಜಾತ್ ದಿಲ್ಕಾ ಶಿವಾಯ್ ನಿರ್ವೊಗ್ ನಾ 

'ಹಿಂಗೀ? 

ಕಶೆಂಯ್ ಜಾಂವ್, ಡಾ! ಮೆಹತಾ ಸದಾಂಚ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮಾತ್ಯಾಕ್ ಚಿಪೆಂ 

ವರ್ರಾಲೊ. ತ್ಕಾ ಕಾಳಾಚೆಂ ಚೆಪೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳಾರ್ ನಾಜುಕಾಯೆನ್ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಪಾಕಾಂನಿ 

ನ್ ಹಾಡ್ಲ್ಲೆಂ ಕುಡ್ತಾರ್ಕಾಚ್ಕಾ (7016 0೦೩0 ಆಂಗಾಸಾರ್ಕೆಂ ಚಾಮ್ನೆಂ, ಮೃದು 

ಪುಸ್ ಲೊಂವೆನ್ ರೂಪಿತ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಮಜ್ಬೂತ್ ಆನಿ ಮೊಲಾಧಿಕ್ ಹೆಟ್. 

ತಾಣೆ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮಾತ್ಕಾಚೆಂ ಹೆಟ್ ಕಾಡ್ಜೆಂ ಆನಿ ಮೆಜಾರ್ ದವರ್ನ್ ಉಲವ್ಹಾಕ್ 

ುಖನ್ಕಾದ್ ಘಾಲಿ. 

ಹಾಂವೆ ಗಾಂವ್ಚಾ ಸವಯೆ ಪರ್ಮಾಣ ಹಟಾಚಿಂ ವಿವಿಧ್ ರಂಗಾಚಿಂ ಪಾಕಾಂ 

)ಲಾಂಬರಿಂ ಆಕರ್ಮಿತ್ ದಿಸ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಮ್ಹಾಲಕಾಚಿ ಕಬ್ದಾತ್ ಫಘೆನಾಸ್ತಾನಾ 

ಇಚ್ಛಾ ಹೆಟಾಚೆರ್ ಮೆತೆರ್ ಜಾಲೊಂ. ಶಾಬಿತ್ ಉಗವ್ನ್ ದವರ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಮೋವ್ 

ೊಂವೆಚೆರ್ ಆಡ್ಡಾದಿಡ್ಡಿ ಹಾತ್ ಚರಯ್ಲೊ! ಚೆಪ್ಕಾಚಿಂ ಪಾಕಾಂ ಉಳ್ಳಿಂ ಸುಳ್ಳಿಂ 

ಲಿಂ! ಡಾ|! ಮೆಹತಾ, ಮ್ಹಜೆಂ ಮಾಂಕ್ಹಾ ವರ್ಗಾಚಂ ಕಾಟ್ ನಡ್ರೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಕಠಿಣ್ 

ುಚಾಂಬಳ್ ಜಾಲೊ. ಜಾಲ್ಕಾರೀ ಆಪ್ಲೆಂ ಸ್ಕರಾಣ್ ಸಾಂಬಾಳುಂಕ್ ಪ್ರಯತನ್ 
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ಕರ್ತಾಲೊ. ತೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಗಮ್ಣೆಂನಾ. ಕೀ ತಶೆಂ ಕೆಲ್ಕಾರ್ ತಾಚೆಂ ಮೊಲಾಧಿಕ್ 

ಚೆಪೆಂ ಪಾಡ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್. ಎಕಾಚ್ಫರಾ ತಾಚ್ಕಾ ಸ್ವನಿಯಂತ್ರಣಾಚೊ ಕಾಟ್ 
ತುಟ್ಟೊ. ಮುಗ್ರೂರ್ ಸೊಂಡಾನ್, ಕ್ರೋಧ್ಭರಿತ್ ಸಬ್ದಾಂನಿ, ಉಪ್ರಾಳಿ ಕರಾ 
ಲ್ಹಾನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ “ಖಬಡ್ಡಾರ್'' ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಬರಿ: 

“ಹೆ, ಹೆಟಾಕ್ ಹಾತ್ ಲಾಯ್ದಾಕಾ'' ಆರೃಟ್ಟೊ ಡಾ. ಮೆಹತಾ! ಖಂಚ್ಮಾ ದಿಶಾ 

ಥಾವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ರುಗ್ಲಾಣೆ ಮಾರ್ಲೆಂ ತೆಂ ಕಳ್ಳೆಂಚ್ ನಾ. ಘಡಿಭರ್ ಮ್ಹಜಿ ಮತ್ 

ಭ್ರಾಂತ್ ಜಾಲಿ! ಊಂಡ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಗುಡ್ಡುಡ್ಲೆಂ! ಜಾಲ್ಕಾರ್ ಮ್ಹಜೆ ಥಾವ್ನ್ ಚೂಕ್ 

ಜಾವ್ನ್ ವೇಳ್ ಉತರ್ದಲೊ. ಕೆಲ್ಲಿ ಚೂಕ್ ಪಾಟಿಂ ಕಾಡುಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಸಕ್ಲೊಂನಾ. 

ಚೆಪ್ಕಾಚಿಂ ವಿಣುನ್ ಹಾಡ್ಲ್ಲಿಂ ತಿಂ ಮೋವ್ ಪಾಕಾಂ ಉಳ್ಳಿಂ-ಸುಳ್ಳಿಂ ಬಾಗ್ವಾಯ್ತಿಂ 

ಜಾಲ್ಕಾರ್ ಪರತ್ ತಿಂ ಸಾರ್ಕಿಂ ನೀಟ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ಲಾಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳಿತ್ 

ನಾತ್ಲ್ಲೆಂ. 

ಹೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಲಿಸಾಂವ್ ಅಧಿಕ್ ಆಮೊಲಿಕ್. ಹಾಂವೆ ಗಾಂವ್ 

ಸೊಡ್ಡ್ಯಾರೀ ಮ್ಹಜ್ಕೊ ಹಳ್ಳಿಕ್, ಹಲ್ಕಟ್ ಸವಯೊ, ಯೆರೋಪಾಕ್ ಮ್ಹಜಿ ಪಾಟ್ 

ಧರ್ನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್ ತೆಂ ವ್ಯಕ್ತ್ ಜಾಲೆಂ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಾಲ್ವಾಸಾಂವಾ ಖಾತಿರ್ ಯೆರೊಪಾಚೊ 

ಸಮಾಜಿಕ್ ಸಂಪ್ರದಾಯ್ ಡಾ. ಮೆಹತಾನ್ ವ್ಹಡಾ ಸೊಸ್ಲಿಕಾಯೆನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ವಿವರುನ್ 

ಸಾಂಗ್ಲೊ. ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ, ದೀವ್ನ್ ಥೊಡಿಂ ಕಡ್ಡಾಯ್ ಸೂಚನಾ: 

1. ಮುಂಗಡ್ ಕಬ್ಬಾತೆವಿಣೆ ಪೆಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ವಸ್ತುಂಕ್ ಹಾತ್ ಲಾಯ್ದಾಕಾ. 

2. ಇಂಡಿಯಾಂತ್ ಅಪರಿಚಿತ್ ಮನ್ಶಾಚ್ಯಾ ಖಾಸ್ಗಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಾಕ್ ಮುರ್ನಾಳ್ 

ಮಾರ್ಲ್ಲ್ಯಾಬರಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಾಂತ್ ಲೊಕಾಲಾಗಿಂ ಉಲಯ್ನಾಕಾ. ಹಾಂಗಾಸರ್ 

ಲೋಕ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಖಾಸ್ಗಿ ಜೀವನ್ ಬಹಿರಂಗ್ ಕರುಂಕ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಕಬೂಲ್ ನಾ. 

3. ವ್ಹಡ್ಹ್ಯಾನ್ ಉಲಯ್ನಾಕಾ, ತೊ ಕಾಟ್ ಅನಾಗರಿಕ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಚೊ ಸ್ವ್ಟಾಭಾವ್ ವ 

ಸಂಕೇತ್ ಮ್ಹಣ್ ಅರ್ಥ್. 

4. ಲೊಕಾಕ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ “ಸರ್” (ಸಾಯ್ಬಾ) ಮ್ಹಣೊನ್ ಉಲೊ ಕರಿನಾಕಾ. ತೆಂ 

ಇಂಡಿಯಾಂತ್ ನವ್ಕರಾಂನಿ, ಚರಣ್ದಾಸಾಂನಿ, ವಾವ್ರಾಡ್ಯಾಂನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಧನಿಯಾಂಕ್ 

ವ ಸಾವ್ಕಾರಾಕ್ ಉಲೊ ಕರ್ಚೆಂ ಉತಾರ್. 

ನಿಮಾಣೆ ಭಾಯ್ ಸರೊನ್ ವ್ಹೆತಾನಾ ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ, “ಹೊಟೆಲಾಂತ್ 

ರಾವೊಂಕ್ ಖರ್ದಾನ್ ಪುರೊ ಪಡ್ಡಿ ಗಜಾಲ್ ನಹಿಂ. ದೆಕುನ್, ಖಾಸ್ಗಿ ಭಾಡ್ಕಾಚ್ಯಾ 

ಘರಾಂತ್. ವಸ್ತಿ ಕರ್ದೆಂ ಬರೆಂ.” 
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ಮ್ಹಾಕಾ ಆನಿ ಶ್ರೀ ಮುಜುಮ್ಹಾರಾಕ್ ಹೊಟೆಲಾಂತ್ಲೆ. ಭಾಯ್ ಪಡ್ತಾಸರ್ 

ವಾನ್ ಜೀವ್ ನಾ. ಆಮ್ಕಾಂ ತಾರ್ಟಾರ್ ಆನ್ಕೇಕ್ಲೊ ಸಿಂಧಿ ಮೆಳ್ಲ್ಲೊ. ತೊ ಮಾಲ್ಟಾ 

ುದ್ರ್ಯಾರ್ (Malta) ಮಾಸ್ಟಿ ಧರ್ರಾಲೊ ಜಾಲ್ಕಾರೀ, ತಾಕಾ ಲಂಡನ್ ಶ್ಹೆರಾಚಿ 

ಮಾಹೆತ್ ಖೂಬ್ ಆಸ್ಲ್ಲಿ. ತಾಣೆ ಆಮ್ಕಾಂ ಸವಾಯೆಚೊ ಠಿಕಾಣೊ ತಲಾಸ್ ಕರ್ನ್ 

ುಲೊ. ಹೊಟೆಲಾಂತ್ ದೋನ್ ದಿಸಾಂಕ್ ತೀನ್ ಪಾಂವ್ಚ್ದಾಂ ಲೆಖಾನ್ ಫಾರಿಕ್ ಕರಿಜೆ 

'ಡ್ಲೆಂ. ಹೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಧಖೊ ಲಾಗ್ಲೊ. ತ್ಕಾ ಶಿವಾಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸರಿ ಜಾಲ್ಲೆಂ 

ನವಾಣ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಹಾಂವ್ ಬುಕೆನ್ ವಳ್ಳಳ್ತಾಲೊಂ. ಹಾಂವೆ ಗಾಂವಾ ಥಾವ್ನ್ 

ನಾಂಧುನ್ ಹಾಡ್ಲ್ಲಿ ಮಿಟಾಯ್, ಪಾತೆಕಾಂ, ಖರ್ಕುಮೋಯ್ ಖಾವ್ನ್ ಎದೊಳ್ 

ಸರ್ಕಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ದೀಸ್ ಸಾರ್ತಾಲೊಂ. 

ಲಂಡನ್ ಶ್ಹೆರಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಕಠಿಣ್ ಎಕ್ಸುರೊ ಜಾಲೊಂ. ಬಚಾವೆಚಿ ವಾಟ್ 

ನಿಸಾನಾಸ್ತಾನಾ ಸಲ್ವ್ಕೊಣೆಚಾ ಕಡ್ಕ್ಯಾರ್ ಪಾವುಲ್ಲೊಂ. ಉಲಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಜಿ ಜೀಬ್ 

ುಟಾನಾಸ್ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಘರಾಂತ್ಚ್ ಲಜೆನ್, ಕುರ್ವೊನ್ ತಾಟ್ಲೆವ್ನ್ ಉರ್ದೊಂ. ದೀಸ್ 

ತ್ಹತಾಂ ವ್ಹತಾಂ ಹಾಂವ್ ಸಂಪೂರ್ಸ್ ಕಂಗಾಲ್ ಜಾಲೊಂ. ನಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮತಿಕ್ 

ಸಮಾಧಾನ್, ಕುಡಿಕ್ ಉಲ್ಲಾಸ್ ವ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ದಾಧೊಸ್ಮಾಯ್, ನಾ ಸೈರೊ ಧಯ್ರೊ 

ನ ಆಪ್್ಮಿತ್ರ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಸುಖ್ದುಖ್. ಹಾಂವ್ ಸಂಪೂರ್ಸ್ ನಿರಾಸ್ 

ತಾಲೊಂ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜೀವನಾಂತ್ ಕಠಿಣ್ ತುಫಾನ್ ಉಟ್ಲೆಂ, ಮ್ಹಜೆಂ ನಶಿಬ್ ಫುಟ್ಲೆಂ 

ಡೆನಿ ಸ್ವಪಾಣ್ ತುಟ್ಟೆಂ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಶಿಕ್ಬಾಚೆಂ ರಾವ್ಳ್ಫರ್ ಕೊಸ್ಫೂನ್ ಪಡ್ಡಂ 

ಡೆನಿ ಮ್ಹಜೆಂ ಸರ್ವ್ ಸುಖ್ ಮಾಯಾಕ್ ಜಾಲೆಂ. ಅಶೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಭಗ್ಗೆಂ. 

ಮ್ಹಜ್ಮಾ ಮೊಗಾಳ್ ಆವೈಚೊ ಆನಿ ಕಸ್ತೂರ್ಬಾಯೆಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಮ್ಹಾಕಾ 

ಸದಾಂಚ್ ಯೆತಾಲೊ. ತಾಂಚ್ಯಾ ಹುಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಹಾಂವ್ ಖರ್ಲಾತಾಲೊಂ. “ತುಜ್ಕಾ 

ಸೆಣ್ಯಾಕ್ ಹಾಂವ್ ರಾಕ್ಕೆಲಿಂ ಘೆವ್ನ್ ಮ್ಹಜೆಂ ನಶಿಬ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಹಾತಿಂ...'' ಹಿಂ 

ಉತ್ರಾಂ ಮ್ಹಜ್ಮಾ ಪತಿಣೆನ್ ಆಮ್ಚಾ ಬಾಳಾಕ್ ವೆಂಗೆಂತ್ ಘೆವ್ನ್ ಉಚಾರ್ದೆಲಿಂ 

ಕಾ 'ಆದೇವ್ಸ್' ಮಾಗ್ತಾ ನಾ. ತಿಂ ಚಿಂತುನ್ ಮ್ಹಜ್ಮಾ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ "ಕಸ್ಟ್' 

ಹಾತ್ ಜೊಡುನ್ ಹಾಂವೆ ಧ್ಯಾನಿಂ ಮನಿಂ ಪ್ರಾರ್ಥನ್ ಕೆಲೆಂ, ಹ್ಕಾ ಖಂತಿಚ್ಕಾ 

ಗಾಂತ್ಲೆಂ ಬಚಾವ್ ಕರುಂಕ್. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕುಡಿಚೆ ಕಳ್ಚಳೆ ಆನಿ ಮತಿಚೆ ತಳ್ಮಳೆ 

ಕಾ ಆನಿ ದೆವಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಕಳಿತ್. ಅಸಲ್ಮಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಪವಿತ್ಸ್ ಪದಾಂ, 

€ರನಾಂ ಆನಿ ಮಾಗ್ಲಿಂ ಮಾತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಉಪ್ಕಾರ್ತಾಲಿಂ. 
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ಆಬೈೆ! ಅಚಾನಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಚಿಂತ್ನಾಂಚ್ಕಾ ಕಾಳ್ಕ್ಯಾ ಆಕಾಸಾರ್ ಭರ್ವಶ್ಯಾಚೆಂ 
ಕೀರ್ಡ್ ಫಾಂಕ್ಲೆಂ. ಅಥಿರ್ ನಿಚೆವ್ಚ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಾಕ್ರಿಫಿಸಾಚೊ ಫಳ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಬರಿ 

ಮ್ಹಜ್ಮಾ ಉದ್ದೇಶಾಂತ್ ಧಿರಾಸಣ್ ಆಯ್ಲಿ. ಶಿಕ್ಪಾ ವ್ಹರ್ತಿ ಆಮೂಲ್ಕ್ ವಸ್ತ್ ನಾ. 

ಶಿಕ್ಲ್ಲೆಂ ಶಿಕಾಪ್ ಕೊಣಾಚಾನ್ಂಚ್ ಅಪಹರ್ಸುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಹಾಂವ್ ಆಯ್ಲಾಂ 
ಬೋವ್ ಸಾಹಸಿಕ್ ಪಯ್ಣ್ ಕರ್ನ್ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಶಿಕ್ಬಾಚ್ಕಾ ಆಶೆನ್. ತರ್, ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂ 

ಬೋವ್ ಕಷ್ಟಾಂನಿ ಜಾಲ್ಕಾರೀ ಪಾಶಾರ್ ಕರ್ನ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಮಿಸಾಂವ್ ಸುಫಳ್ ಕೆಂ 

ಅವಶ್ಶ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಸ್ಟಿರ್ ಕೆಲಿಂ. 

ಮ್ಹಜೊ ನಿರ್ದಾರ್ 

ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಮುಸಾಪ್ರಿ ವಿಲಾಸಾಚೆಂ ಶುಲ್ಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜೋಡ್ ನಾಸ್ಲ್ಹ್ಯಾ 

ಮೊಡಿಕ್ ಖರಾಯೆಕ್ ಪಡ್ಲೆಂ. ಹಾಂವ್ ಖಾಸ್ಗಿ ಸಾದ್ಕಾ ಉಣ್ಕಾ ದರಿಚ್ಕಾ ಠಿಕಾಣ್ಕಾಂತ್ 

ವಸ್ತಿ ಕರುಂಕ್ ಗೆಲೊಂ. ಡಾ. ಮೆಹತಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಥಂಯ್ಸರ್ ಸೊಧುನ್ ಆಯ್ಲೊ. 

ದರ್ಕಾ ಪಯ್ಣ್ ಕರ್ತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಗ್ಬೊಟಿಚೆರ್ ನ್ಹಾಂವ್ಕ್-ಧುಂವ್ಕ್ ಮಿಟಾ 

ಉದಾಕ್ಚ್ ತಲಾಸ್ ಕರ್ನ್ ದಿತಾಲೆ. ದರ್ಕಾಚೆಂ ಹಂ ಗಾರ್ ಮಿಟಾ ಉದಾಕ್ ನ್ಹಾವ್ನ್ 

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆಂಗಾ-ಪಾಂಗಾಕ್ ರೊಂತೆ ಪಡ್ಲ್ಲೆ ಆನಿ ಕಠಿಣ್ ಖೊರೊಜ್ ಜಾಲ್ಲಿ. 

ಡಾ. ಮೆಹತಾಕಡೆ ಹಾಂವೆ ಪಿಡೆ-ಪರೀಕ್ಷಾ ಕರಯ್ಲಿ ಜಾಲ್ಕಾರ್ ತಾಚಿ ದೌತೊರಾದ್ 

ಮ್ಹಾಕಾ ವಿಪರೀತ್ ಸಂಕಷ್ಟಾಂಚಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲಿ. ತಾಣೆ ಮ್ಹಳೆಂ, “ತುಕಾ ಖೊರ್ಜಿಚಿ 

ನಂಜಿ ಮಾಂಡ್ಲ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ಆಪುಟ್ ಎಸಿಟಿಕ್ ಏಸಿಡ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ರಾಸಾಯನಿಕ್ ದ್ರವ್ಮ್ 

ಲಾಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್” ಮ್ಹಣೊನ್, ಸಿಸಲ್ಭರ್ ವಕಾತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವಕ್ತಾಂ ಪೆಟುಲಾಂತ್ಲೆಂ 

ಜಟ್ಟಟ್ ಕಾಡ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ವೊಡ್ಡಾಯ್ದೆಂ. 

ಹ್ಯಾ ದಯಾಳ್ ಕರ್ನೆಕ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ತಕ್ಷಣ್ ಖಣ್ಕಾರಿ ಜಾಲೆಂ. ಬೋವ್ 

ನಾಜುಕಾಯೆನ್ ಕಾಶ್ಕೊಭರ್ ದ್ರವ್ಮ್ ಹಾಡ್ನ್ ಸರ್ಸರಿತ್ ಕೊನ್ಮ್ಯಾ-ಕೊನ್ಮ್ಯಾಂಕ್ ಘಾಸುನ್ 

ಪುಸುನ್ ಸೊಡ್ಲೆಂ. ಮ್ಹಜಿ ಕೂಡ್ ಮಿರ್ಮಿರೊಂಕ್ ಸುರು ಜಾಲಿ. ಕಠಿಣ್ ಹುಲೊಪ್ 

ತಡ್ವುಂಕ್ ತಾಂಕಾನಾಸ್ತಾನಾ, ಮ್ಹಜೆಂ ಸ್ವನಿಯಂತ್ರಣ್ ಕಡ್ಮ್ಯಾಚ್ಕಾ ದೆಗೆಕ್ ಪಾವ್ಲೆಂ! 

ಖೊರ್ಡಿಚೆಂ ನಿರ್ನಾಮ್ ಕರ್ನ್ ಕುಡಿಚೆಂ ನಿರ್ವಹಣ್ ಕರುಂಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ವಾಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ 

ಪಾಪ್ಕಾಕ್, ಹ್ಯಾ ಎಸಿಡಾಚ್ಕಾ ಹುಲೊಪಾಕ್ ಯೆಮ್ಕೊಂಡಾಚಿ ಸಾವ್ಳಿಚ್ ಮುಖಾರ್ 

ದಿಸ್ಲಿ. ಜಾಲ್ಕಾರೀ, ಸ್ವತಾಚಿ ಮಾನ್ಸುಗಿ ಅರ್ನುನ್ ಥೊಡೊ ಸಾಕ್ರಿಫಿಸ್ ಹಾಂವೆ ಕೆಲೊ. 

ಮ ಜೆಂ ಪೀತಾಂಬರ್ ವರ್ಲಾಚೆಂ ಸುಸಜ್ಜಿತ್ ನ್ಹೆಸಾಣ್ ಹ್ಯಾ ಆಹ್ವ್ಯಾ ಸಂಕಷ್ಟಾಂನಿ 
00 

ಭಿಜ್ಲ್ಲೆಂ. ಡಾ. ಮೆಹತಾ ಮ್ಹಜೊ ಆಕಾಂತ್ ಆನಿ ಕುರೂಪಿ ವರ್ತನ್ ಪಳವ್ನ್ 
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ಪಿತ್ ಭಿಂಯಾನ್ ಬಾರೀಕ್ ಕಾಂಪೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಹೊ. ತರೀ ಇಡ್ಕಾಂತ್ ಆಪುಣ್ 

ೇರಾವೇಶ್ ಪಾಂಗುರ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭರ್ವಸೊ ಆನಿ ಭುಜಾವಣ್ ತೊ ದಿತಾಲೊ. 

ಮ್ಹಜ್ಮಾ ಕುಡಿಚೊ ಉಜೊ-ಹುಲೊಪ್ ರಾವೊನ್ ಆಯ್ದ್ಯಾರೀ ಪೂರ್ ಶಾಂತಿ 

_ಕಾ ದುಸ್ರೊ ದೀಸ್ ಪರ್ಕಾಂತ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ಬಾಕಿ ಆಸ್ಲ್ಲಿ. ತ್ಕೆ ರಾತಿ ಡಾ. ಮೆಹತಾ 

ಾಟಿಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘರಾ ವ್ಹೆಚೆ ಆದಿಂ ಮ್ಹಣಾಲೊ: 

“ಹೊ ಠಿಕಾಣೊ ತುಕಾ ಸಾಂಗ್ಲ್ಲೊ ನಹಿಂ. ಆಮಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ 

ುಳಾವೊ ಉದ್ದೇಶ್ ಜಾವ್ಹಾಸಾ ಆಧುನಿಕ್ ಕಾಳಾಸೂಕ್ತ್ ಅಧಿಕಾರ್ ವರ್ಗಾಚಿ 

ತ್ನೀತ್ ಚಾಲ್ಚಮ್ಮಣ್ ಶಿಕೊಂಕ್ ಆನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗ್ರಾಮೀಣ್ ನಡ್ಮ್ಯಾಚ್ಕಾ 

೦ಧ್ಬಾಸಾಂತ್ಲೆಂ ಸುಟೊಂಕ್. ದೆಕುನ್ ತುಂವೆ ಸ್ಥಳೀಯ್ ಯೆರೋಪಿ ಕುಟ್ಮಾಂ 

ಸಾಂಗಾತಾ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ಆನಿ ಘನ್, ಘಮಂಡ್, ಭರ್ಮಾಂಚೆಂ ಮಾನಾಂಚೆಂ 

'ಕ್ರಿತ್ವ್ ಬಾಂಧುನ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಜಾಯ್. ತ್ಕಾ ಆದಿಂ ಥೊಡ್ಕಾ ತೆಂಪಾಕ್ ಮ್ಹಜ್ಕಾ 

ಎಕೀನ್ ಮಿತ್ರಾ ಸಾಂಗಾತಾ ರಾವೊನ್ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಕ್ ರಿತಿ ರಿವಾಜಿಂಚಿ ಪರಿಚಯ್ ಕರ್ದಿ 

ಬರಿ. ಚಲ್, ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ಆತಾಂಚ್ ಆಪವ್ನ್ ವ್ಹರ್ನ್ ವೊಳೂಕ್ ಕರ್ನ್ ದಿತಾಂ'' 

ಮ್ಹಣಾತ್ತ್ ಡಾ.ಮೆಹತಾನ್ ಆಪ್ಲಿ ರಂಗೀನ್ ಪಾಕಾಂಚಿ ಪಗ್ಡ್ನಿ ಚಡಯ್ಲಿ. 

ಹಾಂವೆ ದೆವಾಕ್ ಅರ್ಲಾಂ ದಿಲಿಂ. ಮ್ಹಜೆಂ ಗ್ರಹಣ್ ಸುಟ್ಲೆಂ ಆನಿ ಫುಡಾರ್ 

ಉಜ್ವಾಡ್ಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಚಿಂತ್ನಾಂಚ್ಕಾ ರುರಿಚೆಂ ಭರ್ವಸ್ಕಾ ಉದಾಕ್ ಪಿಯೆಲೊಂ. 

ಜಾಲ್ಕಾರ್ಯಿ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಅನ್ಚಾರಾಂಚ್ಕಾ ಕಾಲೊರಾನ್ ಅನುಚಿತ್ ಉಗ್ದಾಸ್ ಯೆತಾನಾ, 

ಆಂಗಾಂತ್ ಏಕ್ ಅವ್ಕಕ್ಕ್ ಊಬ್ ಚರ್ಲ್ಲೆ ಬರಿಂ ಜಾತಾಲೆಂ. ಸರಿ ಭರ್ಕಿ ಆಡ್ಡೂಕ್ 

ಅನುಭವಾಂಚಿ ಸಟ್ಟಿಪೊಟ್ಲಿ ಘೆವ್ನ್. ಚತ್ರಾಯೆನ್ ಹಾಂವ್ ಡಾ! ಮಹತಾಚ್ಕಾ 

ಮಿತ್ರಾಗೆರ್ ಚಮ್ಮುನ್ ಗೆಲೊಂ. ಥಂಯ್ಸರ್, ಮ್ಹಾಕಾ ಆನಿ ಹ್ಮಾ ನವ್ಮಾ ಮಿತ್ರಾ 

ಥಂಯ್ ಸಬಾರ್ ಮಯ್ತಾಂಚೊ ಫರಕ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ ದಿಸ್ಲೊ. ಹ್ಮಾ ಮನ್ಶ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಲಿ 

ಮಾಯ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪುರ್ಮಿ ಇಂಗ್ಲೆಜಾಂಕ್ ಆಡವ್ ದವರ್ನ್ ಸಂಪೂರ್ಲ್ ನವ್ಕಾ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಕ್ 

ಸಂಸ್ಕೃತೆಕ್ ವೇಂಗ್ ಮಾರ್ಲ್ಲಿ. ತಾಚ್ಮಾ ಭಾರತೀಯ್ ಮುಖಮಳಾರ್ ಗೊರ್ಕಾ 

ಸಮಾಜಿಚೆಂ ಮುಖ್ವಾಡ್ ಘಟ್ಟ್ ಬಸ್ಲ್ಲೆಂ! ತಾಚ್ಕಾ ಸರ್ಟ್ ವ್ಯವಹಾರಾಂತ್ 

ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ರೀತ್ ನಿಶೆತಾಲಿ! 

ಜಾಲ್ಕಾರೀ ಪುನೆವಂತಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಖಾಸ್ ಭಾವಾಬರಿಂ ಪಳೆಲೊ. 

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಗರ್ದಾಂಕ್ ತಾಚೆಂ ಗಮನ್ ದೀವ್ನ್ ಚತ್ರಾಯೆನ್ ಸಂರಕ್ಷಣ್ ಕೆಲೆಂ. 

ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ರಿತಿ ರಿವಾಜಿ, ಚಾಲ್ ಚಮ್ಮಣ್ ಆನಿ ಉಲಣೆ ಪರ್ಕಾಂತ್ ಸುದ್ರಾಂವ್ಚಾ 

ಖಾತಿರ್ ಲಿಸಾಂವ್ ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರ್ ಕರ್ನ್ ನಿರಂತರ್ ತರ್ಬೆತಿ ದಿಂವ್ಚಿ ಬಂದಬಸ್ಟ್ ಕೆಲಿ. 



00 ಸತ್ 
ಹಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಬೋವ್ ಬರೆಂ. ಹ್ಮಾ ತಾಚ್ಕಾ ದಯಾಳ್ ಮೊಗಾಳ್ ಶಿತೈಷಿಪಣಾಂಕ್ 

ಹಾಂವ್ ಸದಾಂಚ್ ಆಭಾರಿ ಜಾವ್ನಾಸಾಂ. ಜಾಲ್ಕಾರ್, ಮ್ಹಜೆಂ ಖಾಣ್ ಮಾಶ್ರ್ ಏಕ್ 
ವ್ಹಡ್ ಸಮಸ್ಸೊ ಜಾಲ್ಲೊ. ರಾಂದ್ವಯೆಕ್ ಮೀಟ್ ಮಿರ್ಸಾಂಗ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಭೆಷ್ಟೆಂ 
ಉಕಡ್ನ್ ಗೊರ್ಯಾಂನಿ ಖಾಂವ್ಚೆಂ ತೆಂ ಖಾಣ್ ಮ್ಹಜೆ ಕರ್ನಾ ಖಾವಂವ್ಚೊ ಬೊಕ್ಕೆರ್ 
ಚಲ್ತಾಲೊ. ಹೆಂ ಚಿಂತಾನಾಂಚ್ ಮ್ಹಾಕಾ ವೊರೊಡ್ ಯೆತಾಲೆ. ತ್ಕಾ ದೆಕುನ್ 
ಸಕಾಳಿಂಚೆಂ ಸೊಜಿ ಮಾತ್ರ್ ಖಾವ್ನ್ ಧನ್ಪಾರಾಂ ಆನಿ ರಾತಿಕ್ ಹಾಂವ್ ಉಪಾಶಿಂಚ್ 

ರಾವ್ರಾಲೊಂ. ಮ್ಹಜೊ ಸಾಂಗಾತಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಸದಾಂಚ್ ತುಕ್ತಾಯ್ತಾಲೊ. ಆನಿ ಮ್ಹಜಿಂ 
ಜೆವ್ಲಾಂ ಖಾಣಾಂಚಿ ಸವಯ್ ಬದ್ದಿಜೆ ಮ್ಹಣೊನ್ ಮ್ಹಜಾ ಪಾಟಿಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ಮಾಸ್ 

ಮಾಸ್ಫೆಚೊ ಪ್ರಸಂಗ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಲೊ. ಖತ್ಕತೇ ಉರೆನ್ ಆನಿ ಅತ್ರೆಗ್ಹಾ ಭರ್ವಸ್ಕಾನ್ 
ಮ್ಹಾಕಾ ತಾಣೆ ಮ್ಹಜೆಂ "ಆಡ್ವಾರ್ಲೆಲೆಂ ಫಳ್' ಮ್ಹಣ್ಣೇ ಮಾಸಾಖಾಣ್ ತಯಾರ್ ಕರ್ನ್ 

ದವರ್ಲೆಂ. ಹಾಂವೆ ತೆಂ ಖಾಂವ್ಕ್ ಇನ್ಕಾರ್ ಕೆಲೆಂ. ಆನಿ ಮಾಣ್ಕುಳೊ ವೊರೆವಿಂಗಡ್ 

ವ್ಹಚುನ್ ಬಸ್ಲೊಂ. 

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಹಿತೃಷಿ, ಮಿತ್ರಾಕ್ ಮ್ಹಜೆರ್ ಕಠೀಣ್ ರಾಗ್ ಆಯ್ಲೊ -“ತುಂ ಮ್ಹಜೊ 

ಭಾವ್ ಪುಣೀ ಜಾಲ್ಲೊಯ್ ಜಾಲ್ಕಾರ್ ತುಕಾ ಆಸಾ ತಸೊ ಟಿಕೆಟ್ ಕಾಡ್ನಾಸ್ತಾನಾ 

ಪಾಟಿಂಚ್ ಧಾಡ್ತೊ ಆಸ್ಲ್ಲೋ'' ಕಿಂದ್ರಿ ತಾಳ್ಕಾನ್ ಖೆಂವ್ಹಾಲೊ ತೊ ಮ್ಹಜೆರ್ 

ಸಳ್ಸಳೊನ್. 

ಮುಂದರುನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ- “ತುಜಿ ಆವಯ್ ನಿರಕ್ಬರಿ. ತಿ ನೆಣಾ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಕ್ 

ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ತಿಕಾ ಸಮಾಧಾನ್ ಕರ್ಣ ಖಾತಿರ್ ದೊಳೆ ಧಾಂಪುನ್ ಭಾಸ್ ದೀವ್ನ್ ತೃಪ್ತಿ 

ಜೊಡ್ಲ್ಲ್ಯಾಫರಾ ಹಾಕಾ ಪವಿತ್ರ್ ಪ್ರಮಾಣ್, ಸೊಲ್ಲೊ, ಒಪ್ಪಂದ್ ವ ಖರಾರ್ 

ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ಗಿ? ಅಸಲೊ ಪೊಟ್ಟು ಫಿತಿಸ್ಪಣಾಂಚೊ ಆಚಾರ್ ಪಾಂಗುರ್ಹಾರ್ ಮುದ್ದಮ್ 

ತುಜ್ಕಾ ಶಿಕ್ಪಾಚಾ ಆನಿ ವೈಯುಕ್ತಿಕ್ ಅವನತಿಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾತಲೊ. ತಾಚೆ ವಯ್ರ್, 

ತುಜ್ಕಾಚ್ ವಾಕ್ಕೂಲಾ ಪ್ರಕಾರ್ ತುಂವೆ ಹ್ಮಾ ಆದಿಂ ಮಾಸಾಖಾಣಾಂಚಿ ರೂಚ್ 

ಪಳೆಲ್ಕಾಯ್ ಮ್ಹಳಾಂಯ್. ಭಾರತಾಂತ್ ಮಾಸಾ ಖಾಣಾಂಚಿ ಅಗತ್ಕ್ ನಾಸ್ಲ್ಲ್ಯಾ 

ಕಡೆ ತುಂವೆ ತುಜ್ಕಾ ಅವ್ವಲ್ ಮಿತ್ರಾಂ ಸಾಂಗಾತಾಂ ಫೆಸ್ತಾಂ ಮಾರ್ಹ್ಯಾಂಯ್ ಆನಿ ಹಾ 

ಕಠೋರ್ ಥಂಡಿಯೆಚ್ಕಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ತುಂ ಮಾಸ್ ಖಾಂವ್ಕ್ ಇನ್ಕಾರ್ ಕರ್ತಾಯ್! 

ತರ್ ಹೊ ಕಸಲೊ ಕಪಟಿ ರಂಪಾಟ್?” 

ಪುಣ್, ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ನಿಚೆವಾಂತ್ ಸ್ಥಿರ್ ರಾವ್ದೊಂ. ಸ್ವತಾಚ್ಕಾ ಆಂಗಾಂತ್ 

ಹಟ್, ಗರ್, ಚದಿಯೆಕ್ ಬರ್ಗಾಲ್ ನಾಸ್ಲ್ಲೊ, ಜಾಲ್ಕಾರೀ, ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಅಕ್ಕಾನಾಂಚಿಂ 

ಫಾರಿಕ್ಟಣ್ ಘೌಂವ್ಕ್ ಇನ್ಕಾರ್ ಕೆಲೆಂ. ತಾಣೆ ಜಿತ್ಲೆಂ ಚಡ್ ಕೊಲಾಯ್ಲೆಂ, ಹಾಂವೆ ತಿತ್ಲೆಂ" 
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ಡ್ ಸೈರಾಣ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಳೆಂ. ಮ್ಹಜೊ ನಿರ್ದಾರ್ ಖಚಿತ್ ಕೆಲೊ. ಧೂಷಣ್, 

ಹ್ಸೊಣೆ ಸೊಸುಂಕ್ ತಾಂಕಾನಾಸ್ತಾನಾ, ಸುಖ್ ದುಖ್, ಸತ್ ಸರ್ವಜ್ಞಾಕ್ ಸಮರ್ಪಿಲೆಂ. 

ಏಕ್ ದೀಸ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಕಾನ್ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಬೇಂಥಾಮಾಚೊ ಗ್ರಂಥಾಸಾರ್ಕೊ 

ೂಕ್ ಉಘಡ್ಲೊ. ತಾಂತ್ಲಿಂ ಉಪ್ಕಾರಾಚಿಂ ಸೂತ್ರಾಂ ಘಮಂಡ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆನ್ 

ಚುನ್ ಅಧ್ಯಯನ್ ಚಲವ್ನ್ ತಾಂತ್ಲಿ ನೀತ್ ಪಾಗುನ್ ಕಾಡ್ನ್ ರಾಜಾಂವ್ 

ಜ್ವೀಜ್ ಕರುಂಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. 

ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಹಾಂವ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಸ್ ನೆಣಾಸ್ತಾಂ ದರಿದ್ರ್ ಕೊಂಡಾಂತ್ 

ಛ್ಹಳ್ತಾಲೊಂ; ತ್ಕಾ ಮಧೆಂ ಭಾಷೆಚೊ ಬಾಂಧ್ ಬಾಂಧುಂಕ್ ಸಂದ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಆನಿ 

ಮಂಡ್ ಶೈಲೆಚ್ಕಾ ಶೆವೊಟಾಕಡೆ ಸಾಧನ್ ಕರುಂಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮಿತ್ರಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ 

ಾಧ್ಯ್ ಕೆಲೆಂ ತೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಮ್ಹಜಿ ಶಿರಾಂ ಮಂಡಳಿ ಸ್ಹಗಿತ್ ಜಾಲಿ. “ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆರ್ 

ಬಾರ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಕ್ ಖೆಳ್ಕುಳಾಂಚೊ ಭಾಲೊ ಮಾರ್ಲ್ಲ್ಯಾಬರಿ” ಜಾವ್ನ್ ಸರ್ಫ್ 

ನಾಟಾಂನಿ ಅಂಧ್ಕಾರ್ ಆನಿ ನಿರಾಶಾ ದಿಸ್ಲಿ. ಉದ್ದಾರ್ ಆನಿ ಸುಸ್ಮಾರ್ಮಾಂನಿ ಹಾಂವೆ 

ನಾತ್ ಜೊಡುನ್ ಆಡ್ಲೊ ಸ್ ಮಾಗ್ಲೊ. “ಮ್ಹಜೊ ಸ್ವತಾಚೊ ಮಾನ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ 

ಪ್ರಾಣ್, ಮ್ಹಾಕಾ ಉಗ್ಮ್ಯಾನ್ ದಗ್ಗವ್ಣಕ್ ವಳಗ್ ಕರಿನಾಕಾ. ತುಂವೆ ವಾಚುನ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ 

ದೃ, ಗದ್ಮ, ಶ್ಲೋಕ್, ಸರಣ್ ಕಾನಾಂನಿ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಸುಮಧುರ್ ಲಾಗ್ಲಾರೀ, 

ಇಚೆಂ ತಾಳ್ಮೂಳ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳಾನಾ. ತುಂವೆ ಮ್ಹಜೆರ್ ಹಾಂಡ್ಕುರೂ, 

ಕಾಬ್ಕೊರ್, ರಾಗ್, ರುಬಾವ್ ಕರುನ್ ತುಜೇಸ್ತಕಂ ಕೊಡ್ಸಾಣ್ ಉಬ್ಬಾಂವ್ಚಿ ವೃರ್ಥ್. 

ಕ್ ಪಾವ್ಸ್ ದಿಲ್ಲಿ ಖರಿ ಭಾಸ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಮೊಡಿನಾಂತ್. ಹಂ ತತ್ವ್ ಸರ್ಟ್ 

ುನ್ಶ್ಯಾಕುಳಾಕ್ ಲಾಗು ಜಾತಾ. 

ಮ್ಹಜಿ ನಮಾನ್ಭರಿತ್ ಆವಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸದಾಂಚ್ ಪವಿತ್ರ್ ಜಾವ್ನ್ ಉರ್ರೆಲಿ. 

ಚ್ಕಾ ನಿತಳ್ ಖತಾವಿಣ್ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಹಾಂವೆ ಸತಾಚ್ಕಾ ರುಜ್ಜಾತಿನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಉತಾರ್ 

ದಿಂಚ್ ಮೊಡುಂಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯೆನಿಮ್ಮಿ ಜಾಂವ್ಚಂನಾ, ಕ, ಸತ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ದೇವ್. 

ದೆಕುನ್, ಮ್ಹಾಕಾ ತುಜೆ ಥಾವ್ನ್ ಕಾಕುಳ್ತ್ ಆನಿ ಮಾಫಿ ಮೆಳೊಂದಿ. ತುಂ ಮ್ಹಾಕಾ 

ಬುಗ್ಡ್ ಕಾಸಾಪ್ಪಿ ವರ್ಲಾಕ್ ದಾಖಲ್ ಕರ್ನ್ ಮ್ಹಜಿ ಖಬರ್ಚ್ ಸೊಡ್. ತುಂವೆ 

್ಲಿಜ್ಮಾ ಹಿತಾ ಥಂಯ್ ಕ್ನೊ ಹುಸ್ಕೊ ಪಳೆತಾನಾ ಮ್ಹಜೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಪಾಪ್ಸಾತಾ. ತುಕಾ 

ನಾಂವ್ ಶಾಸ್ಟಿತ್ ಆಭಾರಿ ಜಾವ್ನ್ ಉರ್ನ್ಕಲೊಂ. ಜಾಲ್ಮಾರ್, ಹಾಂವೆ ದಿಲ್ಲೆಂ ಉತಾರ್, 

ಲ್ಲೆಂ ಪ್ರಮಾಣ್ ಅಪುಟ್ ಸತಾಚ್ಕಾ ಸಾಕ್ಸಿಖಾಲ್, ವಿಕ್ರಿತ್ ಕರುಂಕ್ ಕೆದಿಂಚ್ ಸಾಧ್ಕ್ 

7 ಮ್ಹಣೊನ್ ಹಾಂವ್ ಮೆಕ್ಳೊ ಜಾಲೊಂ. 
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ಮ್ಹಜೊ ಸಾಂಗಾತಿ ಸ್ಥಬ್ಲ್ ಮೀಟಾಚೊ ಖಾಂಬೊಚ್ ಜಾಲೊ. ಆಪುಣ್ ಕೂಲ್ 

ನಾಸ್ಲ್ಲೊ ವಾವ್ ಕರ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ವ್ಯಕ್ಕ್ ಜಾಲೆಂ. ಕ್ಷಣಾನ್ ಜಾಗರ್ ಜಾಲೊ. 
ಚಿಂತಾಪ್ ಚುರುಕ್ ಧರ್ “ಬೋವ್ ಬರೆಂ ತರ್; ಹ್ಮಾ ಫುಡೆಂ ತೊ ಪ್ರಸ್ತಾಪ್ 

ಸೊಡ್ನ್ ಸೊಡ್ತಾಂ” ಮ್ಲಣೊನ್ ನಿದೊಂಕ್ ಗೆಲೊ. 

ತಾತ್ಕಾಲಿಕ್ ಜಯ್ತ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾರೀ ಎಕಾ ನಮುನ್ಶ್ಕಾಂಚಿ ಆಶಾಯೀ ಮ್ಹಾಕಾ 

ಧೊಸಾಲಿ. ಆಮ್ದೆ ಮಧೆಂ ರಾಗಾ-ಹಗ್ಮಾಚೊ ಉಜೊ ಘಸಾರ್ಕಾಂತ್ ಮುರ್ಬುರೊನ್ 

ಅಚಾನಕ್ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ವಿನಾಶಿಕ್ ಆಗ್ಬೆಂ ಪೆಟಾತ್ಗಿ?! ಹ್ಯಾ ಸ್ನಗಿತ್ ಚಿಂತ್ನಾಂನಿ 

ಮ್ಹಜಿ ಮತ್ ಮಂದ್ ಜಾಲ್ಲಿ. | 

ರಾತ್ಭರ್ ಚಿಂತ್ನಾಂನಿ ಭ್ರಾಂತ್ ಜಾವ್ನ್ ಮ್ಹಜೆಂ ದೂಖ್, ಆತಂಕ್, ದೆವಾಕ್ 

ಸಮರ್ಬುನ್ ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಜೆಯಿತ್ಹ್ಯಾಕ್ ವಿಕ್ ಠರಾವ್ ಮಂಜೂರ್ ಕೆಲೊ! ಜಿ ಸತಾಚಿ 

ರುಜ್ವಾತ್ ಹಾಂವೆ ದಿಲ್ಕಾ ಪ್ರಮಾಣ್ ವಚನ್ ಕರ್ನ್; ಹೆಂ ಹಾಂವ್ ಪಾಳ್ಕಲೊಂ 

ಸದಾಂಚ್, ಮ್ಹಜಾ ಕುಡಿಂತ್ ರಗ್ತಾಚೊ ನಿಮಾಣೊ ಥೆಂಬೊ ಆಸ್ತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್. 

- ಧ್ಕಾನಿಂ, ಮನಿಂ ಅಪುಟ್ ಸತಾಕ್ ಹದ್ಲುನ್ ಹೊ ನಿರ್ದಾರ್ ಹಾಂವೆ ಖಚಿತ್ 

ಕೆಲೊ. 

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಕಾಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕಾಳ್ ಆನಿ ವಾಸ್ತವಿಕ್ ಜೀಣ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ದಲೆಂ 

ತಾಚೆಂ ಪರಿಪೂರ್ಣ್ ತೃಪೈಭರ್ ಜಿವಿತ್. ದೆವಾಚೊ ಉಪದೆಸ್ ಸಮಡ್ತಿಚೊ ವ 

ಸಮಾಜಿಚ್ಕಾ ನೈತಿಕ್ ನಿಯಮಾಂಚೆಂ ತಾಕಾ ಗಣ್ಣೆ ನಾಸ್ಲ್ಲೆಂ. ಜಾಲ್ಕಾರ್ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ 

ಬರಿಂ ವಿಶಾಲ್ ಮನಾಂಚೆಂ ಕುಶಾಲ್ ವರ್ತನ್ ಕರ್ತಾಲೊ. 

ಮಾಸ್, ಮಾದಕ್, ಬರಿಂ ರುಚಿಚಿಂ ಖಾಣಾಂ ಆನಿ ಪೀವನಾಂ ಸೆವುನ್ ವಿಲಾಸಿಕ್ 

ವಿಶೆವ್ ಭಗುನ್ ವಾರ್ಕಾರ್ ತೋರಿ ಚಡಯಿತ್ತ್ ಸುಖ್ ಸಮೃದ್ದೆಂತ್ ತೃಪ್ತಿಕರ್ 
ಜೀವನ್ ತೊ ಸಾರ್ತಾಲೊ. 

ಆನಿ ಅಶೆಂ ಖಂತ್ ಬೆಜಾರಾಯೆವಿಣೆ, ಸುಖಾಂತ್ ವಾಗಯಲ್ಲಾ ತಾಚಾ 

ವದನಾಚೆರ್ ಲಕ್ಷಣಿಕ್ ಸುಪುಷ್ಕ್ ಕಾಲೆತ್ ನಿಶೆತಾಲಿ. ಜಾಲ್ಕಾರ್ಯೀ ತಾಚೆಂ ಅತ್ಮಿಕ್ 

ಜಿವಿತ್ ಪಣ್ಣಿಲ್ ಪಡ್ಲ್ಲೆಂ. 

ಧುಂವ್ರಾಪಾನ್ ಮ್ಹಳ್ಕಾರ್ ತಾಚೊ ಪ್ರಾಣ್, ಬರ್ಬಾಚ್ಯಾ ಗೆಟ್ಕಾಂನಿ ಸುಂಯ್ಪುಂಚೊ 

ಸೊರ್ಕಾಚೊ ಗ್ಲಾಸ್, ಚೂಡಿ ತೆದಿ ಧುಮ್ಚೆಚಿ ಇಡಿ ಆನಿ ಮೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮೃಗಾಂಚೆ ಮಾಸಾ 

ಕುಡ್ಕೆ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲ್ಲೆಂ ತಾಚೆಂ ರಸ್ಭೋಜನ್. ಜಾಲ್ಯಾರ್, ತಾಣೆ ಮ್ಹಾಕಾ ತ್ಕಾ 

ಕಳ್ಚಳ್ಕಾಂಚ್ಕಾ ಹಡ್ಬಡೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಸತಾಂವ್ಕ್ ನಾ. 
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ಹಂ ಘಡ್ಲ್ಲೆಂ ಲಂಡನ್ಚ್ಕಾ “ರಿಚ್ಮಂಡ್' ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಪರಿಸರಾಂತ್. ಹೈಂಸರ್ 

ಇಂವ್ ಏಕ್ ಮಹಿನೊಭರ್ ಪ್ರಾಶ್ಚಾತ್ಕ್ ಪಾಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಪಾವುಲ್ಲ್ಯಾ ಹಿತೈಷಿ ಮಿತ್ರಾಗೆರ್ 

ಾಎವ್ದೊಂ. ತರೈೆತಿ- ವ್ಹಯ್. ಆತಾಂ ಪಾಟಿಂ ನದರ್ ಮಾರ್ತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಜೀವ್ 

ಸ್ತಾ ಎಕಾ ನಮುನ್ಕಾಚಿ ತರ್ಬೆತಿ, ಮಾರ್ಸ್ದರ್ಶನ್, ದಿಗ್ದರೃನ್ ಲಾಬ್ಲ್ಲಿ ಜಾಲ್ಮಾರ್ 

' ಮ್ಹಜ್ಯಾ ನಿಸ್ಕಳ್-ಮಾನಾಕ್ ಜೊಕ್ತಿ ವ ಘನಾಕ್ ಲಗ್ಮಿ ನಹಿಂ ಆಸ್ಲ್ಲಿ. 

ಡಾ. ಮೆಹತಾ ಆನಿ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಶುಕ್ಲಾ ಹಾಣಿಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಕೀ, ಹಾಂವೆ ಲಂಡನ್ 

ಹರಾಚ್ಕಾ “ೆನ್ಸಿಂಗ್ರ್ಟನ್'' ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಂನಿ ವಸ್ತಿ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಕ್ಷೇತ್ರಾಂತ್ 

ಾಂವ್ಚೆಂ ಬರೆಂ ಮ್ಹಣ್. ಥಂಯ್ಸರ್ `ಕ್ಹಿ ಆಂಗ್ಲೊ ಇಂಡಿಯನ್ ವಿಧವ್ ಜೆವ್ಲಾಂ 

ತಾಲಿ. ತಿಚಾ ವಸ್ತಿ ಘರಾಂತ್ ಹಾಂವೆ ರಾಂವ್ಚಿ ಒಂದಬಸ್ಕ್ ಕೆಲಿ. 

ದಲ ತಿಕಾ ಹಾಂವೆ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ, “ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆವೈಕ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂ ಪ್ರಮಾಣೆ ಫಲಾಣ 

ರಾಣ್ ಖಾಂವ್ಕ್ ಆಡ್ವಾರ್ಲಾಂ.'' ತಿ ಮ್ಹಣಾಲಿ, “ತುಕಾ ಜಾಯ್ ಕಿತೆಂ ಆಪುಣ್ 

ಾಂದುನ್ ದಿತಾಂ.”' 

ಜಾಲ್ಕಾರ್ಯೀ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಜೆವ್ಹ್ಲಾಂ ಖಾಣಾಂಚೆ ಕಠೀಣ್ ವಾಂದೆ 

ನಾಲೆ. ವಾಡ್ಲ್ದೆಂ ನಾಕಾ ಜಾಲ್ಕಾರ್ ಸೊಡಿಜಾಯ್. ಆನಿ ಉಪ್ಪ್ಟಾಶಿಂ ರಾವ್ನಾರೀ 

'ಯ್ಕ್ಯಾಂಚೆಂ ಲೇಖ್ ಫಾರಿಕ್ ಕರಿಜಾಯ್. ಅಶಿ ತಿಚಿ ದಸ್ತೂರ್ ಆಸ್ಲ್ಲಿ. 

ಭುಕ್ ಸೊಸುಂಕ್ ತಾಂಕಾನಾಸ್ತಾನಾ ಹಾಂವೆ ಗಾಂವಾಕ್ ಬರೈಲೆಂ, ಕೀ, ಆಪ್ಣಾಕ್ 

ನೊಡಿ ಮಿಟಾಯಿ, ದೋಸ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಖಾಣ್ ವಸ್ತು ಧಾಡ್ಸ್ ದಿಯಾತ್''. ತವಳ್ 
ಗಾದ್ ಪಾವುನ್ ಜಾಪ್ ಯೇಂವ್ಮ್ ದೋನ್ ಮಹಿನೆ ಲಾಗ್ತಾಲೆ. 

ಘರ್ವಾಲಿಕ್ ದೊಗಿ ಶಿರ್ಬುಟ್ಕೊ ಧುವೊ ಆಸ್ಲ್ಲೊ. ತಾಣಿಂ ಮ್ಹಜಿ ಲಾಚಾರ್ 

ತಿ ಪಳೆವ್ನ್, ಹಾಂವೆ ಚಡ್ತಿಕ್ ಏಕ್ ಉಂಡ್ಕಾಚೆಂ ಕಾಪ್ ಖಾಯ್ದೆಚ್ ಮ್ಹಣೊನ್ 

ಇಂಚಿ ವತ್ತಾಯಿಚ್ ಜಾಲಿ. ಪುಣ್ ಮ್ಹಜಿ ಲಜ್ ಆನಿ ದಾಕ್ಸೆಣ್ ಮ್ಹಜೆ ಥಂಯ್ 

ಾಇಜ್ವಟ್ಕಾಯ್ ಚಲಯ್ತಾಲಿ. ನಿಮಾಣ ಹಾಂವ್ ತಾಂಚ್ಕಾ ಗ್ರಾಣ್ಮಾಕ್ ಒಪ್ಪೊಂ ಆನಿ 

ಸೂಡೊನ್, ತಗ್ಗೊನ್ ಉಂಡ್ಕಾ ಕಾಪ್ ಫೆವ್ನ್ ಗ್ರಾಸಿಲೆಂ. a 

ತಿಂ ನೆಣಾಸ್ಲೆಲಿಂ ಕ, ಮ್ಹಜೊ ಜೀವ್ ಲ್ಹಾನ್ ಜಾಲ್ಕಾರೀ ಪೋಟ್ ವ್ಹಡ್ ಆನಿ 

ನಾಂವ್ ಎಕ್ಲೊ ಗುಪ್ತೊ “ಬಕಾಸುರ' ಮ್ಹಣೂನ್. ಗುಪಿತ್ ಜಾಲ್ಕಾರ್ ತಸಲ್ಕಾ : 

ಕ್ಯಾರ್ ಅಖಂಡ್ ಉಂಡ್ಕಾಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಎಕ್ಲೊಚ್ ಜಾಮೀನ್ ರಾವ್ಕೊಂ ಆಸ್ಲ್ಹೊಂ, 

ಾವ್ಹಿಂ ಹಂ ತಿಂ ನೆಣಾಸ್ಲಲಿಂ!! 
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ದೀಸ್ ವ್ಹೆತಾಂ ವ್ಹೆತಾಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಸ್ಥಳಿಯ್ ಲಂಡನ್ ಕೆನ್ಸಿಂಗ್ಟನ್ ಕ್ಲೇತ್ರಾಚಿ 

ಪರಿಚಯ್ ಜಾಯಿತ್ತ್ ಆಯ್ಲಿ. ಶ್ರೀಮಾನ್ ಶುಕ್ಲಾಚ್ಕಾ ದಯೆನ್ ಲಂಡನ್ ವಾರ್ತಾ 

ಪತ್ರಿಕಾಂ ವಾಚುಂಕ್ ಹಾಂವೆ ಆರಂಭ್ ಕೆಲೆಂ. ಇಂಡಿಯಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ತಸಲಿ 

ಅಬಿರೂಚ್ ನಾತ್ಲ್ಲಿ. “ದಿ ಡೆಯ್ಲಿ ನೀವ್ಸ್'', “ದಿ ಡೆಯ್ದಿ ಟೆಲಿಗ್ರಾಫ್”, “ದಿ 

ಪಾಲ್ಮಾಲ್'' ದೈನಿಕ್ ಪತ್ರಾಂಕ್ ಪ್ರತಿ ದೀಸ್ ದೀಷ್ಟ್ ಲಾಯ್ದ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ 

ಮ್ಹಾಕಾ ನೀದ್ಚ್ ಪಡಾನಾತ್ಲ್ಲಿ. ವಾರ್ತಾ ಪತ್ರಿಕಾಂಚೊ ಮ್ಹಾಕಾ ವೊಸೊಚ್ 

ಲಾಗ್ಲ್ಲೊ ಮ್ಹಳ್ಕಾರ್ ಚೂಕ್ ಜಾಂವ್ಚಿನಾ. | | 

ಸಸ್ಕಹಾರಿ ಹೊಟೆಲಾಂ ಸೊಧುನ್ ಗೆಲೊಂ ಹಾಂವ್. ಘರ್ವಾಲಿನ್ ಮ್ಹಾಕಾ 

ಸಾಂಗ್ಲ್ಲೆಂ - ಠಾಣ್ಕಾಂತ್ ತಸಲ್ಕಾ ಜೆವ್ಲಾಂಚೆ ಜಾಗೆ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣೊನ್. ಮ್ಹಜ್ಯಾ 

ಕಾಲೆತಿಕ್ ವರೊಂಚೆಂ ಖಾಣ್ ಸೊಧುನ್ ಧಾ-ಬಾರಾ ಮೈಲಾಂ ಚಲೊನ್ ಗೆಲೊಂ. 

ವಾಂಕ್ಷೆತಿಂಕ್ಕೆ ಮಾರೊಗ್ ಮೆಜುನ್ ಹಾಂವ್ “ಫರಿಂಗ್ಟನ್ ರೋಡ್'' ಎಕಾ ಸಸ್ಕಹಾರಿ 

ವಿಲಾಸಾಕ್ ಪಾವ್ದೊಂ. ಲ್ಹಾನ್ ಭುರ್ಲ್ಯಾಕ್ ದೂಧಾಚೊ ಪಾನೊ ಮೆಳ್ಲ್ಲ್ಯಾಫರಾ 

ದಾಧೊಸ್ಮಾಯ್ ಭಗ್ಲ್ಲೆಬರಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಿವಾಂತ್ ಅನಂದ್ ಭರ್ಲೊ! ಹೆಂಚ್ ಮ್ಹಜೆಂ 

ಪ್ರಥಮ್ ಜೆವಾಣ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಲಾಗಾಯ್ತ್. ಹಾಂವೆ ಕುಸಾಳಾಂ 

ಸೂಳೆತಾ ಪರ್ಕಾಂತ್ ಪೊಟಾರ್ಕಾಬರಿಂ ಹೆಂ ರಸ್ಭೋಜನ್ ಆಂಬುಡ್ಹೆಂ!! 

ಹೊಟೆಲಾಚ್ಕಾ ಉಂಬ್ರಾರ್ಚ್ ಬೃಹತ್ ಆರ್ಮ್ಯಾ ಜನೆಲಾ ಭಿತರ್ ವಿಕ್ರಾಪಾಕ್ 

ದವರ್ಲಲೊ ಬೂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ತೀಳ್ನ್ಡ್ ಪಳೆತಾಲೊ. ತ್ಕಾ ಪುಸ್ತಕಾಚೆಂ ಶಿರೋನಾಂವ್ 

೮೩[ 710೩ 801 ೫೦೦೭೩೩/71517' ಮ್ಹಣ್ಚೇ -“ಸಸ್ಯಹಾರಾ ಖಾತಿರ್ (ಶ್ರೀ) ಸೊಳ್ಳಾಚಿ 

ಮನವಿ”. ಏಕ್ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ (ರುಪಯ್ ಏಕ್) ರೊಕ್ಲೊ ದೀವ್ನ್ ಹಾಂವೆ ಹೊ ಬೂಕ್ 

ಮೊಲಾಕ್ ಘೆತ್ಲೊ. ಆನಿ ಏಕ್ಚ್ ಏಕ್ ಸಬ್ಜ್ ಸೊಡಿನಾಸ್ತಾನಾ ವ್ಹಡಾ ಉರ್ಸೆನ್ 

ವಾಚುನ್ ತಾಚೆಂ ತರ್ ಆನಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ವರವ್ನ್ ಮಾನುನ್ ಫೆತ್ತಿ. ಹೂ ಬೂಕ್ 

ವಾಚ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಲಾಗಾಯ್ಕ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಸಸ್ಮಹಾರಿ ಜೀವನ್ ದುಬಾರಿ ಸ್ಥಿರ್ ಜಾಲೆಂ. ಹಾಂವೆ 

ಮ್ಹಜ್ಮಾ ಆವಯ್ಕ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಉತಾರ್ ಸತೆವಂತ್ ದೆವಾಚ್ಕಾ ಪ್ರೇರಣಾನ್ಚ್ ಹಿ 

ಭಾಸಾವ್ಲಿ ಖಚಿತ್ ಜಾಲಿ, ತೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ವ್ಯಕ್ತ್ ಜಾಲೆಂ. 

ಸಸ್ಯಹಾರಿ, ಅಪುಟ್ ಆನಿ ಅಹಿಂಸೆಚೆಂ ಖಾಣ್, ನಿತಳ್, ಅತ್ಮಿಕ್ ನಿರ್ವಹಣಾಚೆಂ 

ಆನಿ ದೈಹಿಕ್ ಸ್ವಯಂಪೂರ್ಣತಾಯೆಚೆಂ. ಅಶೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಅಂತಸ್ಕರ್ಲಾಚ್ಮಾ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ 

ದಿಸ್ಲೆಂ. ಹೊ ಶುಭ್ಸಂದೇಶ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕರಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಧ್ಯೇಯ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ 

ಮನಾಂತ್ ಕಿರ್ದಾಲೊ. ಮರಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಸಸ್ಕಹಾರ್ಚ್ ಸೆವ್ವಲೊಂ ಮ್ಹಣೊನ್ 

ಸತಾಚ್ಛಾ ಸಾಕ್ಟಿನ್ ಹಾಂವೆ ನಿರ್ದಾರ್ ಶಾಶ್ವಿತ್ ಕೆಲೊ. 
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೦ರ್ಲಿ ಖೆಳಾಂತ್ ಪಿರ್ಮಿ ಪಾತ್ರ್ 
ದಿಸಾಂದೀಸ್ ಸಸ್ಮಾಹಾರಾವಿಶಿಂ ಮ್ಹಜೊ ಭಾವಾರ್ಥ್ ದೃಢ್ ಜಾಲೊ. 

ೇ ಸೊಳ್ಬಾಚೆಂ ಪುಸ್ತಕ್ ವಾಚ್ಹ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಚೆಂ ರಾಜಾಂವ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಲೆತಿಕ್ 

ತೀ ವರ್ಗಾಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ಣಾಕ್ ಚಡಿತ್ ರುಜ್ಜಾತ್ ನಾಕಾ ಜಾಲ್ಲಿ. ಹಾಂವೆ, ಹೈ ವಿಶಿಂ 

ಯ್ಸ್ ಕೆಲ್ಲೆ ಬೂಕ್ ಪುಂಜಾಯ್ಲೆ ಆನಿ ವ್ಹಡಾ ಅಭಿರುಚಿನ್ ವಾಚುನ್ ತಾಂತ್ಲಿ 

ಣ್ಚಾಯ್ ಪಾಗುನ್ ಕಾಡ್ಲಿ. ತಾಂಚೆ ಪೈಕಿ ಏಕ್ ಬೂಕ್ ಅತೀ ಮಹತ್ವಾಚೊ ಜಾವ್ನ್ 

ಸ್ಲ್ಲೊ. ತಾಚೆಂ ಶಿರೋನಾಂವ್: “THE ETHICS OF DIET” ಮ್ಹಣ್ಣ ಜೆವ್ಹಾ 

ಾಣಾಂಚಿ "ನ್ಮಾಯ್' / "ನೀತ್' ನಿಯಮಾಂ” ಹಾಚೊ ಲೇಖಕ್ “ಶ್ರೀ ವಿಲ್ಲಿಯಮ್ 

ಾರ್ವರ್ಡ್''. ಹಾಂತುಂ ಮಾನವ್ ಸವಯಾಂಚ್ಕಾ ಖಾಣಾಂಕ್ ತತಶ್ವ್ ಆನಿ ನಿತಿಶಾಸ್ತ್ 

ಗು ಕೆಲಾಂ; ಕೀ, ಮನಿಸ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಸೃಷ್ಠಿಚ್ಛಾ ರಚ್ನಾಂ ಪೈಕಿ ಏಕ್ ಊಂಚ್ ವರ್ಗಾಚಿ 

ನ್ಹಾತ್. ಜಾಣೆ “ಉಜ್ಜಾಡ್' ಪಳೆಲಾ ಆನಿ ಜಿವಿತಾಚೊ ವಿಕಾಸ್ ಜಾಲಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ 

ವಾಬ್ದಾರಿಯೀ ಪ್ರಾಪ್್,. 

ಹಾತೆರಾಂಚಿ ಸಕ್ಕ್ ಆನಿ ಸವ್ಹತಾಯ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಮೀತ್ ಮಿರ್ದೊನ್ 

ೂಳೈೆರ್ ದಾಕಂವ್ಚಂ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಲಕ್ಬಣ್ ಮನ್ಹಾತಿಂಚೆಂ. ಸೃಷ್ಠಿಚ್ಛಾ ಸರ್ವ್ ರಚ್ನಾಂಕ್ 

ಪೂಟ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ವಾಂಚ್ಚೆಂ ಹಕ್ಕ್ ಆಸಾ. ತಾಂಕಾಂಯೀ ಮನ್ಶಾಬರಿಚ್ ಜಿಯೆಂವ್ದೆಂ 

ನಿ ಮರ್ದೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಸೃಷ್ಠಿಕರ್ತಾನ್ ನಿರ್ಮಿಲಾಂ. ದೂಖ್, ದಗ್ದವ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ಣ ಹಿಂಸಾ ಕಶಿ 

ಮ್ಕಾಂ ದುಖ್ತಾ, ತಶಿಚ್ ಪೆಲ್ಮಾಕೀ ದುಖ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಗಜಾಲ್ ಆಮಿ ವಿಸ್ರೊಂಕ್ 

ವೊ ನಾ. | 

ಡಾ. ಕಿಂಗ್ಸ್ ಫರ್ಡ್ ಆನಿ ಡಾ. ವ್ಮಿಲಿಸನ್ ಹಾಣಿಂ ಖಾಣ್, ಭಲಾಯ್ಕಿ ಆನಿ 

ಳಾಯೆ ವಿಶಿಂ ಬರಯಿಲ್ಲಿಂ ಬರ್ಬಾಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮತಿಕ್ ಉಜ್ವಾಡ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಗಿಂ. 

 ಥರಾಂಚಿ ಪಿಡಾ, ಸಸ್ಮಹಾರಾಚೆಂ ಪೋತ್ ಕೆಲ್ಮಾರ್ ಅರ್ವಾಸ್ ಗೂಣ್ ಜಾತಾತ್ 

ಳ್ಳೊ ಉಪನ್ಮಾಸ್ ಹಾಣಿಂ ರುತಾ ಕೆಲಾ. 

ಪಯ್ಲೊಚ್ ಸಸ್ಮಹಾರ್ ಪಯ್ಕಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಹಾಂವೆ, ಹಿಂ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಬರ್ಬಾಂ 

ಚುನ್ ಮ್ಹಜೊ ಶರಾವ್ ಖಚಿತ್ ಕೆಲೊ. ಸಸ್ಮಹಾರ್ ಖಾಣ್ ನಹಿ೦ಚ್ ನಿತಳ್, 

ರ್ ಪಾಪ್ ನಾಸ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಗೋಷ್ಠಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಖಂಚ್ಲಿ. 

ಖರೆಂಚ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಕಾರ್, ಮ್ಹಜಾ ಅಮೊಲಿಕ್ ಭಲಾಯ್ಕೆಚೊ ಹುಸ್ಕೊ 

್ಲಿಕಾಚ್ ಖಾತಾಲೊ. ಅಶೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ನಿತಳ್ ಖ್ಹಾಣ್, ಪೀವನಾಂಚೆಂ ಅಧ್ಯಯನ್ 

ಕಾ ಸದಾಂಚೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಕ್ರಮೇಣ್ ಮ್ಹಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಆನಿ ತತ್ವ್ಶಾಸ್ತ್ರಿಕ್ 
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ಥಿರಾಸಣ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲಿ ಮ್ಹಜೊ ಶ್ರೇಷ್ಠ್ ಇರಾದೊ ಪಾಪ್ರಹಿತ್ ಆಹಾರ್ 

ಸಂವ್ಚೊ. 

ಮ್ಹಜಿ ಜೀಣ್ ಆನಿ ಜಿನೊಸ್ ಬದ್ದುನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಕ್ ಯೆರೋಪಿ ಕರಿಜೆ 

ಮ್ಹಣ್ಣೊ ಮ್ಹಜೊ ಹಿತೈಷಿ ಪರತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪಾಟಿಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ಖರೆಂ ಮನ್ ಆನಿ 

ಬರೊ ಧ್ಲೇಯ್ ತಾಚ್ಮಾ ಹಠಾಂತ್ ನಿಶೆತಾಲೊ. ಹಾಂವ್ ಮಾಸ್, ಮಾಸ್ಸಿ ಖಾಂವ್ಕ್ 

ಇನ್ಕಾರ್ ಕರ್ನ್ ಬೆರ್ದಪ್ಪಾಚೆಂ ಪ್ರತಿರೂಪ್ ಮ್ಹಜೆ ಧಂಯ್ ಆಯ್ತೆಂ ಜಾಲಾರಿ, 

ಜಿವಾಂತ್ ಜೀವಾತುಂಚೊ ಸತ್ತು ನಾಸ್ತಾನಾ ಶಿಕ್ಸಾಂತ್ಲೆಂ ದಾಡ್ದೆಂಪಣ್ ಜಿವಿತಾಚ್ಕಾ 

ಹೆಡ್ಡ್ಪಣಾರ್ ಪಡೊನ್ ಬೋವ್ ಕಷ್ಟಾಂನಿ ಒದ್ದಾಯಿಲ್ಲೆಂ ನಂಚ್ಹ್ಯಾ ಶಿಕ್ಬಾಚೆಂ ದೆಣೆ 

ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಜ್ಮಾ ಪೆಡ್ಡಿಸ್ ಸವಯೆನ್ ಹೊಗ್ಗಾವ್ನ್ ಫೌತ್ತೆಂ ಮ್ಹಣ್ಣಾಬರಿ ಕಾಳ್ವಾಚ್ಛಾ 

ಗೂಂಡಾಯೆ ಥಾವ್ನ್ ಮನಸ್ತಾಪ್ ಉಚಾರಿಲಾಗ್ಲೊ. 

ಮ್ಹಜ್ಕಾ ಸಸ್ಯಹಾರ್ ಬೂಕಾಂಕ್ ಬೋಟ್ ಜೊಕುನ್ ಹಾಂವ್  'ಪಿರ್ಕಿಸ್ 

ಜಾಲಾಂ' ಮ್ಹಣಾಲೊ. 

"ಮೋಗ್ ಆಸ್ಲ್ಲ್ಯಾಕಡೆ ಶಿಣ್ ಆಸ್ತಾ' ಜಾಲ್ಕಾರೀ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮಿತ್ರಾನ್ ಆಷ್ಟೆ 

ಸಕ್ತಿವರಿ ಭಕ್ತ್ ಮ್ಹಜೆ ಥಂಯ್ ದಾಕಂವ್ಧಿ ತಿ ಪಳೆವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಅತಿರೇಕ್ ಧಾಸ್ತಿ ಜಾಲಿ." 

ಅನಾಥ್ ಭಗ್ಗಾಂ ಮ್ಹಜೆಥಂಯ್ ವಿರಾಜ್ ಕರಿಲಾಗ್ದಿಂ. ರಾಗ್, ಆರೋಪ್ ಆನಿ 

ಅಕ್ಮಾನ್ ಘೆವ್ನ್ ಸ್ವತಾಃಚಿ ಮಾನ್ಸುಗಿ ಅರ್ನುನ್ ಧರ್ನ್ ಹಾಂವ್ ನಿದೊಂಕ್ ಗೆಲೊಂ. 

ಏಕ್ ದೀಸ್ ತೊಚ್ ಮ್ಹಜೊ ವಿತ್ರ್ ಏಕ್ ವಿಚಿತ್ರ್ ವೇಸ್ ಪಾಂಗುರ್ನ್ 

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಗ್ಲೆಕ್ ಆಯ್ಲೊ. ಸಾದೊ ಬೊಳೊ ಆನಿ ಚಿಲ್ಲರ್ಪಣ್ ತ್ಕಾ ಸಳಾವಳಿಂತ್ 

ಆವೃತ್ತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ! ಧೂಷಣ್, ಹಿಣ್ಸೊಣಿ ಆನಿ ಸದಾಂಚೆಂ ಕೆಂಡಾಪ್ ನಾಸ್ಟ್ಯಾರಿ6 

ಕುಯುಕ್ಕ್ಯಾಂಕ್ ತಾಚೆಲಾಗಿಂ ಬರ್ಗಾಲ್ ನಾತ್ಲ್ಲೊ. ಹಾಂವೆ ಶಾಂತಿ ಸಮಸ್ತ್ಕಾಯೆಚಿಂ 

ಬಿಡಾರಾಂ ಉಬಾರ್ಲಿಂ! ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ: 

“ಆಬೈ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಕಲಾ ನಾಟಕ್ ಆಮ್ಚಾ ವೃಕ್ತಿತ್ವಾಚಂ ಖಾಣ್ ದೆಕುನ್ 

ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚ್ಕಾ ನಾಟಕಾಕ್ ಹಾಂವೆ ಬಸ್ಕಾ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲ್ಯಾತ್! ತುಜೆ ಥಂಯ್ ಕಲಾಸಂಸ್ಕೃತ್ 

ಕೃಷ್ಠೊ ಕದ್ದಿ ಅವಶ್ಶ್. ತ್ಕಾ ಶಿವಾಯ್ ಹೊಲ್ಬೊರ್ನ್ ವಿಲಾಸಾಂತ್ ಜೆವ್ಲಾಂಚಿ 

ಬಂದಬಸ್ತ್ಯೀ ಹಾಂವೆ ಕೆಲ್ಕಾ. ಮನೋರಂಜನಾಚ್ಕಾ ಅತ್ರೆಗಾನ್ ಮ್ಹಜಾ ಜಿವಾಂತ್ 

ಏಕ್ ಅವ್ಕಕ್್ ಊಬ್ ಚರ್ಲ್ಲೆಬರಿ ಜಾತಾ.'' ದೆಕುನ್ ತಯಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸಾಂಗೊನ್ 

ಮಿತ್ರ್ ಮಾನಾಯ್ ಮಾಯಾಕ್ ಜಾಲೊ. 
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ಮ್ಹಜೆ ಥಂಯ್ ಅನುಮಾನ್ ಬಳಾದೀಕ್ ಜಾಲ್ಕಾರೀ ದಾಕ್ಷೆಣೆಕ್ ಪಡೊನ್ 

ಂವೆ ಮ್ಹಜ್ಮಾ ಮಿತ್ರಾಚೊ ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕೆಲೊ. ಬೋವ್ ಸೊಭಿತ್ ರಾವೈರಾಸಾರ್ಕೆಂ 

ಟೆಲ್ ಮ್ಹಜ್ಮಾ ಜನ್ಮಾಂತ್ ತಸಲ್ಮಾ ಖಾಣಾವಳಿಕ್ ಹಾಂವ್ ಪಾವೊಂಕ್ ನಾಸ್ಲೊಂ. 

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮಿತ್ರಾನ್ ಬಹುಶಃ ಚಿಂತ್ಲ್ಲೆಂ ಕಿ ಹಾಂವ್ ತಸಲ್ಮಾ ಭವ್ಮ್ ಆಕರ್ಮಿಕ್ 

ಲಾಸಾಚ್ಮಾ ಜಾದು-ವಾತಾವರಣಾಕ್ ಭ್ರಾಂತ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ದಾಕ್ಷೆಣೆನ್ 

ಸ್ಸೊನ್ ವಾಡ್ಲ್ಲೆಂ ಖಾಣ್ ದೊಳೆ ಧಾಂಪುನ್ ಗೀಳ್ಡ್ ಸೊಡ್ಕೊಲೊಂ ಮ್ಹಣೂನ್. 

ುಲ್ಕಾರ್ ಉಪಾಯಾನ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲ್ಲೆಂ ಹೆಂ ತಾಚೆಂ ಯೋಜನ್ಯೀ 

ಳ್ ಜಾಲೆಂ. 

ಮಾಂಡ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಮೆಜಾರ್ ಶೆವ್ಲಲೊ ಸಿಸೊ ಜಾಂತುಂ ಆಸ್ಪಲೆಂ "ಅಮೃತ್". 

ಳವ್ನ್ ಮ್ಹಜೊ ಮಿತ್ರ್ ಪುನ್ವಚೊ ಚಂದ್ರ್ ಕಸೊ ಪ್ರಫುಲ್ಲ್ ಜಾಲೊ. “ಹೊ ಸೊರೊ 

0೦ ಅಪುಟ್ ರೋಸ್ ದಾಕಾಂಚೊ'' ಕೊಂಪ್ರಾನ್ ಕುಟ್ಟುನ್ ವಾಕ್ಮೂಲ್ ಖಂಚಯ್ಲೆಂ 

ತ್ರಾನ್. ಹಾಂವ್ ಮೊಣ್ಕೊ ಬಸ್ಲೊಂ ಜಾಲ್ಕಾರ್ ಆವೈಕ್ ದಿಲ್ಲಿ ಭಾಸ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ 

೦ತ್ನಾಂಪಟಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಜೀವ್ ದಿಸ್ತಾಲಿ. ಕಶೆಂ ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜಾ ಆವೈಕ್ ವಿಕ್ರಿತ್ 

ುಂ? ಸತಾಚ್ಯಾ ಸಾಕ್ಷೆನ್ ದಿಲ್ಲಿ ಭಾಸ್ ಹಾಂವ್ ಕಶೆಂ ಮೊಡುಂ? ಚಿಂತುನ್ ಮ್ಹಜಿ 
ರಾಂ ಮಂಡಳಿ ಸ್ಥಗಿತ್ ಜಾಲಿ. 

ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ದಾಧೊಸ್ಪಣ್ ಪ್ರದರೃನ್ ಕರ್ನ್ ಸುಪುಷ್ಕ್ ಕಾಲೆತಿಚೊ ದಿಂಡೊ 

ಗಾನಾಯ್ ಮಾಂಡುನ್ ದವರ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಬೊಶಿಯೆಂತ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಡಿಲಾಗ್ಲೊ. ಕಾಲ್ಡ್ 

ನ್ಹಾತಿಚ್ಕಾ ಮಾಸಾಚೊ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪರ್ಮಳ್ಚ್ ಸಾಂಗ್ರಾಲೊ. ಜಾಲ್ಮಾರೀ 

ರ್ ಕರ್ದೆ ಆದಿಂ ನಖ್ಬಿ ಜಾಣಾ ಜಾಂವ್ಚಾ ಖಾತಿರ್ ಹಾಂವೆ ವಾಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಸವಾಲ್ 

ಡಯ್ಲೆಂ. ಮಿತ್ರಾನ್ ಮಧೆಂಚ್ ದಾಯ್ ಘಾಲಿ - ಮುರ್ಮುರ್ದೊ ರಾಗ್ ಧಾಂಬುನ್, 

ರ್ಯಾದಿಚ್ಕಾ ಫಾಯ್ಜಾಕ್ ಘನಾಚೆಂ ಆಯ್ ಹಾತಿಂ ಘೆತ್ಲೆಂ ಆನಿ ವಿಚಾರಿಲಾಗ್ಲೊ: 

“ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ?'' 

ಹಾಂವ್ ಥರ್ದರ್ಲೊಂ, ಆಕಾಂತ್ಲೊಂ ಆನಿ ದೀರ್ಪ್ ನೀಳ್ ಸ್ವಾಸ್ ಸೊಡಿತ್ - 

ಕಾಲ್ಡ್ ಕಿತ್ಕಾಚೊಗೀ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್ ಕರಿಜೆ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ.” ಭಿಕ್ಕೊನ್ ಜವಾಬ್ 

, ಹಾಂವೆ ಮಿತ್ರಾಕ್ ಸವಾಲಾವ್ನ್. 

ಮಿತ್ರ್ ತಾಪ್ಲೊ, ಖುಬಾಳ್ಳೊ ಆನಿ ಗುಮ್ಬ್ಯಾಬರಿ ಸ್ವಬ್ಸ್ ಜಾಲೊ. ತಿರಸ್ಕಾರ್ 

ವನ್ ತಾಚ್ಛ್ಕಾ ಕುಬ್ದಿ ಸೊಂಡಾರ್ ಚರ್ಲ್ಲೆಂ. ಹಾಚ್ಮಾ ಹಾರೇ-ಹುರೆಕ್ ವ್ಹಚಾನಾ 
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ಜಾಲ್ಕಾರೀ ಮ್ಹಜೆಂ ಹಿತ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಜಿವಿತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಬರಿ ವಹಿಸುನ್ ಘೆವ್ನ್ ಹೊ 

ಕಿತ್ಕಾಕ್ ಅತ್ಮಿಕ್ ಸಳ್ ಕರ್ತಾ? ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ಕಳಾನಾ ಜಾಲೆಂ. ಆಮ್ಚೆ ಮಧೆಂ ಬಾಂಧ್ 

ಬಾಂಧುಂಕ್ ಸಂದ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಶೆವಟ್ ಪರ್ಕಾಂತ್ ಸಾಧ್ಯ್ಕ್ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ 

ಮ್ಹಜೆ ಥಂಯ್ ವಿರಾಜ್ ಕರ್ತಾಲಿಂ. 

“ತುಜೆಂ ಪೆಡ್ಡಿಸ್ ಪರ್ನೆಂ ಶಾಸ್ತಿರ್ ಆತಾಂ ಎಕಾ ಥರಾಚಾ ಫಿತಿಸ್ಪಣಾರ್ ಪಡ್ಲಾಂ. 

ತುಂ ಮ್ಹಜೆಕಡೆ ಕುಯುಕ್ತ್ಕ್ಯೊ ಖೆಳ್ತಾಯ್. ತುಜ್ಕಾ ಪಾತ್ಕಾಂಕ್ ಪಾಂಗ್ರುಂಕ್ ಉಟ್ತಾ- 

ಬಸ್ತಾಂ ಆವೈಚೆಂ ನಾಂವ್ ಕಾಡ್ಜ್ ಕಪಟ್ ಭಾಸಾವ್ಲೆಚೊ ಉಲ್ಲೇಖ್ ಕರ್ತಾಯ್. 

ಗಾಂವಾಂತ್ ಮಾಸ್ ಖೆಲ್ಲಿಂ ಲಜ್ಮಾಡಿಂ ದೃಶ್ಕಾಂ ಗಲೀಜ್ ಭಾಷೆನ್ ಪಿಂತ್ರಾಯ್ದಾ ಸ೦ಯ್. 

ಆನಿ ಆತಾಂ ಫಟ್ಕಿರೊ ರಂಪಸ್ ಕರ್ತಾಯ್. ಭುಲೈಲೆಂಯ್, ಮಿರಯ್ಲೆಂಯ್, ಕಾಮುಕ್ 

ತಾನ್ ಭಾಗಯ್ಲಿಯ್, ಆನಿ ಆತಾಂ ಸಾಂತಿಪಣ್ ದಾಕಯ್ತಾಯ್. ದೆಕುನ್ ಚಲ್ 

ಹಾಂಗಾ ಥಾವ್ನ್ ತುಜಾ ಭುಂಯಾರಾಕ್. ನಿತಳ್ ನಾಗರಿಕ್ ರೀತ್ನೀತ್ ತುಕಾ ಜಾಯ್ನಾ 

ಜಾಲ್ಕಾರ್ ತುಂವೆ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಹೊಟೆಲಾಕ್ ವ್ಹಚ್ಕೆತ್'' ಮ್ಹಣಾಲೊ ಮ್ಹಜೊ ಮಿತ್ರ್ 

ಬೋವ್ ಕಠೊರ್ ಆನಿ ತೀಕ್ ಉತ್ರಾಂನಿ. 

ಹಾಂವ್ ಉಟ್ಟೊಂಚ್. ಹೊಟೆಲಾ ಭಾಯ್ರ್ ವ್ಹೆತಾನಾ ಮ್ಹಜೊ ಮಾನ್ ಆನಿ 

ಪ್ರಾಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸೊಡ್ನ್ ಗೆಲ್ಲೊ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮಿತ್ರಾನ್ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದಗ್ದವ್ಣೆಕ್ 

ವಳಗ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭುರ್ಲ್ಯಾಪಣಾಲ್ಕಾ ಅಶುದ್ದ್ ಜಿಣಿಯೆಕ್ ಬೋಟ್ ಜೊಕುನ್ 

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭಾರ್ವೊಂಚ್ಕಾ ಕಡ್ವಳಾಕ್ ಖೆಳ್ಳುಳಾಂಚೊ ನಿಷ್ಟುರ್ ಭಾಲೊ ಮಾರ್ಲ್ಹ್ಯಾ 

ದುಖಿನ್ ಹಾಂವ್ ನಿತ್ರಾಣ್ ಜಾಲ್ಲೊಂ. 

ಸತ್ ಸಾಂಬಾಳ್ ಅತ್ಮೊ ಸಾಲ್ವಾರ್ ಕರೆ ಖಾತಿರ್ ಎಕಾ ಅಪ್ರಾದ್ಕಾಬರಿ ಹಾಂವ್ 

ಭಾಯ್ ಬಸ್ಲೊಂ. ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾನ್ ಸನಿನ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಸ್ಕಹಾರಿ ಹೊಟೆಲ್ ಸೊಧುನ್ 

ಗೆಲೊಂ. ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಜೆಂ ಸತ್ ಪಾಲನ್ ಕರ್ಡೆ ಖಾತಿರ್ ಲೇಖ್ ಫಾರಿಕ್ ಕರುಂಕ್ 

ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೈಬರಿ, ತ್ಕಾ ದೀಸ್ ಹಾಂವೆ ಉಪ್ಪಾಶಿಂಚ್ ರಾವಾಜೆ ಪಡ್ಲೆಂ. 

ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಜೊ ಹಿತೈಷಿ ಹೊಟೆಲಾಂತ್ಲೊ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೊ. ಹಾಂವ್, ಭಿತರ್ 

ಕಾಂಪ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ವಾಚಿ ಖುಣಾ ಭಾಯ್ರ್ ದಾಕಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ ಗುಪಿತ್ ಸಂಕಷ್ಟ್ ಭಗ್ತಾಲೊಂ. 

ಜಿವಾಂತ್, ತಾಳ್ಕಾಂತ್ ತಶೆಂ ಅನುಭವಾಂತ್ ವ್ಹಡ್ ತಸೊ ವಿಶಾಲ್, ಜಾಲ್ಕಾರ್, 

ಉತ್ರಾ ಸಂಪರ್ಕ್ ತಾಣೆ ಇನ್ಕಾರ್ ಕೆಲೊ. ಹಾತ್-ಸಂಜ್ಞಾನ್ ಸಂದೇಶ್ ದೀವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ 

ಆಪಯ್ಲೆಂ. ಆಮಿ ನಾಟಕ್ ಸಾಲಾಚಿ ವಾಟ್ ಧರ್ಲಿ. 



ಬಾ. ಸೊಜ್, ಲಂಡನ್ 99 

ತಾಚಿ ಥಂಯ್ ರಾಗಾ ಹಗ್ಮಾಚೊ ಉಜೊ ಪಾಲ್ಟೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ 

ಳ್ಮಾ ಆನಿ ಖಾಲ್ಮ್ಯಾಪಣಾನ್ ತಾಚೆಂ ಗರ್ ಥಂಡ್ ಜಾಲೆಂ?! ಕೊಣ್ ಜಾಣಾ! 

€ಚ್ ಉತ್ರಾಂನಿ ಉಲಯಿಲ್ಲೊಚ್ ನೀಚ್ ಜಾಲೊ' ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಬರಿ ಸಹಕಾರಾಚೊ 

ನೋಭಾವ್ ಉಸವ್ನ್ ಆಮ್ಚೆ ಮಧ್ಲೆಂ ಅನಗತ್ಕ್ ಅಂತರ್ ನಾ ಕರ್ಡ್ ವ ಅಂತಸ್ತ್ 

ಣೆ ಕರ್ನ್ ವ್ಹಡ್ಬಣ್ ಲಾಸುನ್ ಖಾಲ್ಕೆಪಣಾನ್ ಆನಿ ಬರ್ಕಾ ಮನಾನ್ ಮ್ಹಜೆ ಊಣ್ 

ಲ್ಲೇಖ್ ಕರ್ಚೆ ರದ್ದ್ ಕೆಲೆ. ಮ್ಹಾಕಾ ಕೆಂಡ್ದೆಂ, ಬೆಂಡ್ದೆಂ ಬಂಧ್ ಕೆಲೆಂ ಜಾಲ್ಕಾರ್ಯೀ, 

ಶಾಂತ್ ಸಮ್ದಿರಾಚಿ ಸುಳಿ ಪಾತಾಳಾಂತ್ ಆಸ್ಲ್ಲಿ. 

ಭುಕೆನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪೊಟಾಂತ್ಲೆ ದಂತ್ ಉಚಾಂಬಳ್ ಜಾಲ್ಲೆ! ತೈ ರಾತಿಂ ಹಾಂವೆ 

ಪ್ಟಾಶಿಂಚ್ ನಿದಾಜೆ ಪಡ್ಡೆಂ. 

ದೀಸ್ ಹಫ್ತ್ಯಾಂಕ್ ಲೊಟುನ್ ಮುಖಾರ್ ಗೆಲೆ. ಹಾಂವ್ ಗಾಢ್ ಚಿಂತುಂಕ್ 

ಡ್ಲೊಂ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆವೈಕ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಧೇಯ್ಬಣಾಚ್ಕಾ ಆಂಗವ್ಲೆ ವಿಷ್ಯಾಂತ್ ಅಲಕ್ಷಾ 

ನಾಸ್ತಾನಾ ಅತ್ಮಿಕ್ ಗರ್ದೊ ಆನಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ್ ಪಾಳುನ್ ವಾಸ್ತವಿಕ್ ಗರ್ದಾಂಕ್ 

ೂಡ್ದೊಡ್ ಕೆಲಿ ಜಾಲ್ಕಾರ್, ಮ್ಹಜೆಂ ಉದಾರ್ಪಣ್ ಉಣೆ ಜಾಯ್ನಾ. ಬಗಾರ್ 

ಕ್ ವಿಸ್ತಾರ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ ಕಾರ್ಕಕ್ಷೇತ್ರ್ ಉಬ್ಬಾತಾ. ಸೊರೊ, ಮಾಸ್ ಆನಿ ಲೈಂಗಿಕ್ 

ಸ್ಟ್ ಸೊಡ್ ಹರಾಂ ರಿತಿಂನಿ ಹಾಂವೆ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಕ್ ಪರಿಸರ್ ಸೂಕ್ಕ್ ಅಭಿನಯನ್ 

ಲೆಂ ಜಾಲ್ಕಾರ್, ಹಾಂಗಾಚ್ಕಾ ಶಿಕ್ಪಿ ನಾಗರಿಕಾಂಬರಿ ಮಾನಾಂಚಿ ಮಣಯ್ ಮೆಳ್ಹಾಕ್ 

ಏಭಾವ್ಚ್ ನಾ; ತ್ಕಾ ಶಿವಾಯ್, ಸ್ಥಳೀಯ್ ಸಮಾಜ್ ತಸಲ್ಕಾ ವ್ಯಕ್ತಿಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ 

ೂಪಾಂತ್ ಯೆವ್ಕಾರ್ ದಿತಾ, ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಸಮ್ಹಣಿ ರೂಢಿರ್ ಆಸ್ಲ್ಲಿ. 

ಇಂಗ್ಲೆಂಡಾಂತ್ "ಆರ್ಮಿ ಎಂಡ್ ನೇವಿ ಸ್ಟೋರ್' ಹಾಂಗಾ ವ್ಹಚೊನ್ ಎಕುಣೆ 

ೀಸ್ ಶಿಲಿಂಗ್ಸ್ ದೀವ್ನ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚಂ ಚೆಪೆಂ ಹಾಡ್ಲೆಂ. ಧಾ ಪಾಂವ್ಹಾಂ ದೀವ್ನ್ 

ಟ್ ಘೆತ್ಲೊ. ಟಾಯ್ ಬಾಂಧುಂಕ್ ಶಿಕ್ಷೊಂ. ಭಾಂಗಾರಾಚೆಂ ವೊಚ್-ಚೈನ್ 

ಟ್ಟ್ ಹಾಡಯ್ಲೆಂ. ಆನಿ ಸದಾಂ ಸುಸಜ್ಜಿತ್ ನ್ಹೆಸೊನ್ ಡೌಲಾರ್ ಕೊಲೆಜಿಕ್ 

_ಚುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. ಚೆಪೆಂ ಉಬಾರ್ ಸ್ವಾಗತ್ ವ ಪ್ರಣಾಮ್ ವ ಆದೇವ್ಸ್ 
ದಿಣ್ಣೆ ರೀತ್ ಅಕ್ಕಲ್ ದೀವ್ನ್ ನಕ್ಕಲ್ ಕಾಡ್ಲಿ. ಎಕಾ ಉತ್ರಾನ್ ಫಿಂರ್ಲಿ ನಾಟಕಾಂತ್ 

ರ್ಕಿ ಪಾತ್ರ್ ಖೆಳ್ಳೊಂ. 

ತಿತ್ಲೆಂ ಪಾವಾನಾತ್ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಯೆರೋಪಿ ನಾಚ್ ಶಿಕ್ಟೊಂ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ (1000107) 

ುಚ್ಚಾರ್ ಆನಿ ಫ್ರೆಂಚ್ ಭಾಸ್ ಶಿಕ್ಚ್ಯಾ ಕ್ಲಾಸಿಂಕ್ ಭರ್ತಿ ಜಾಲೊಂ. 
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ಪಾಶ್ಚಾತ್ಮ್ ನಾಚ್ಛಾಚ್ಛಾ (ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್) ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತೀನ್ 

ಪಾಂವ್ಲಾಂ ಭರುಂಕ್ ಆಸ್ಲ್ಲಿಂ. ಸಭಾರ್ ಹಫ್ಲೆ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲೆ. ಹಾಂವೆ ಕಶೆಂ ಕಶೆಂ 

ಸಾಧನ್ ಕೆಲ್ಯಾರೀ ಸಂಗೀತಾಚ್ಮಾ ಉಡ್ಕ್ಯಾ ನಾದಾಕ್ ತಾಳ್ ಪಡ್ಡಿಂ ಧೆಂಪಾಂ ಕಾಡುಂಕ್ 

ಮ್ಹಾಕಾ ಬಹು ಕಷ್ಟ್ ಜಾಲೆ. ಆತಾಂ ಕಿತೆಂ ಕರ್ಲೆಂ? 

ಮ್ಹಾಕಾ ಎಕೆ ಗಾದಿಚೊ ಉಡಾಸ್ ಆಯ್ಲೊ. “ಘರಾಂತ್ ಉಂದ್ರಾಂಚೊ ರಂಪಾಟ್ 

ಆಸಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಕೊಣೆ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಜಾರ್ ಹಾಡ್ಲೆಂ ಹಿಂ. ಮಾಜ್ರಾಕ್ ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ 

ದೂಧ್ ಜಾಯ್ - ದೆಕುನ್ ದೂಧಾ ಸವ್ಣತೆಕ್ ಗಾಯ್ರುಂ ಹಾಡ್ಲೆಂ. ಆನಿ ಗಾಯ್ರಾಕ್ 

ಪೊಸುಂಕ್ ಆಳ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಏಕ್ ಆಳ್ ದವರ್ಲೊ. ಆಳಾಕ್ ರಾವೊಂಕ್ 

ಬಿಡಾರ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಘರ್ ಬಾಂಧಿಜೆ ಪಡ್ಲೆಂ.'' ಅಶೆಂ ಹೆ ಫಜಿಂತಿನ್ ಮ್ಹಜೂ 

ಖರ್ ವಿಪ್ರೀತ್ ವಾಡ್ಡೊ. ಜಶೆಂ ಏಕ್ ಕುಟಾಮ್ ವಾಡ್ತಾ ತಶೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ನೂತನ್ 

ಜೀವನಾಂಚಿ ರೀತ್ ವಾಡ್ಲಿ. ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ವಾಯೊಲಿನ್ ಶಿಕಾಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳಿ 

ಅಭಿರೂಚ್ ಎಕಾ ಬಳಾಧಿಕ್ ವೊಡ್ಡೆರ್ ಪೊಡ್ಡಿ. ತೀನ್ ಪಾಂವ್ಹಾಂ ರೊಕ್ಲಿಂ ದೀವ್ನ್ 

ಏಕ್ ವಾಯೊಲಿನ್ ಹಾಡ್ಲೆಂ ಆನಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಶಿಕೊಂಕ್ ಅರಂಭ್ ಕೆಲೆಂ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ 

ಉಚ್ಛಾರ್ ಶಿಕ್ಚಾ ಕ್ಲಾಸಿಕೀ ಫಾವೊತಿ ವೆಳಾಪಟ್ಟಿ ನಿಶ್ಚಿತ್ ಕೆಲಿ. “ಜೆಲ್ಸ್ ಸ್ಪೆಂಡರ್ಡ್ 

ಎಲೊಕ್ಕೂಶನಿಷ್ಟ್'' ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಪುಸ್ತಕ್ ಸದಾಂಚ್ ಮ್ಹಜಿ ಜೀಬ್ ಘೂಳಯ್ತಾಲೆಂ. 

ಏಕ್ ದೀಸ್ ಅಚಾನಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಎಕಾ ಥರಾಚಿ ಥಿರಾಸಣ್ ಪ್ರೇರಿತ್ ಜಾಲಿ. ಆನಿ 

ಚಿಂತುಂಕ್ ಆಯ್ಲೆಂ ಕೀ, ಹಾಂವ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಾಕ್ ಆಯ್ಲಾಂ ಶಿಕುಂಕ್ ವಕಾಲತ್. ನಹಿಂ 

ನಾಚ್ ಕಲಾ ವ ಅನಗತ್ಕ್ ಪೊಕಣಾಂ. ಹೆಂ ಗಾಢ್ ಅಧ್ಯಯನ್ ಕರ್ನ್ ರುಜು ಜಾಲೆಂ 

ಕೀ, ಹಾಂವೆ ಚಮ್ಮುಂಚೊ ರಸ್ತೊ ವಾಂಕ್ಲೊ ಮ್ಹಣೊನ್. 

ಸತಾಚ್ಕಾ 

ಆವೈಕ್, ಕೆದಿಂಚ್ ವಿಕ್ರಿತ್ ಕರ್ದೊ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ದೃಢ್ ನಿರ್ದಾರ್ ಖಚಿತ್ ಕರ್ನ್ ವ್ಹಳೂ 

ಉಟೊನ್ ಪಾಟಿಂ ಮ್ಹಜಾ ಥರ್ಕಾಕ್ ಗೆಲೊಂ. 

ಪ್ರೇರಣಾನ್ ಘಾಲ್ಲೊ ಸೊಪುತ್ ಆನಿ ದಿಲ್ಲೆಂ ಉತಾರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ 

ದೆವಾನ್೦ಚ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಹಿ ಚತ್ರಾಯ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಜಾಗ್ವಣ್ ದಿಲಿ ಆನಿ 

ಆಯಿನ್ಸ್ ವೆಳಾರ್ ಸಾರ್ಕಿ ವಾಟ್ ದಾಕಯ್ಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಭೊಗ್ಗಾಂ ಮ್ಹಜೆ ಥಂಯ್ 

ವಿರಾಜ್ ಕರ್ತಾಲಿಂ. 
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_ವಣ್ 
ಸದ್ದ್ಯಾಕ್ ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಜೆಂ ನ್ಹೆಸಾಣ್ ಬದ್ದಿಲ್ಕಾರೀ ಮ್ಹಜೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ಬದ್ದುಂಕ್ 

ತ್ಲ್ಲೆಂ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆವೈಕ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಉತಾರ್ ಮೊಡುಂಕ್ ನಾತ್ಲ್ಲೆಂ. ಜಾಲ್ಕಾರ್ 

ಡಿ ವ್ಹದ್ತಿ ಮೋಡ್' ಆಧಾರ್ದೆಂ ಅಕ್ರಮ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಸರ್ವ್ಯ್ 

್ರೈನ್ ದಿಸ್ತಾಲೆಂ. 

ಹ್ಯಾ ವರ್ಚಿಂ ಉಣ್ಕಾ-ಅವಶ್ಶ್ ವಸ್ತುಂಕ್ ಕಾತರ್ ಪಡ್ಲಿ. ಜಾಲ್ಕಾರ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ 

ಸ್ ಆನಿ ತಾಚೊ ಉಚ್ಛಾರ್ ಶಿಕ್ಚ್ಯಾ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಹಾಂವ್ ಭಕ್ತಿನ್ ವ್ಲೆತಾಲೊಂ, ಕಿ, 

ರ್ಶ್ಕಾತ್ಮಕ್ ಕಾಳ್ ತೊ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಅವ್ಕಾಸಾಚಿಂ ದಾರಾಂ ಉಗ್ತಿಂ. 
ತಾಲಿಂ. ತ್ಕಾ ಶಿವಾಯ್ ದೇಶಿ, ವಿದೇಶಿ ವಕಾಲತಿಚ್ಮಾ ರಂಗಮಂಚಾರ್ ಫಿಂರ್ಲಿ 

ಷೆಚ್ಕಾ ಮಾಧ್ಯಮಾನ್ ತಕ್ಷೀರ್ಕೊ ವೊರೊವ್ನ್, ನೆರಾವ್ನ್ ಸತ್ ಉಗ್ದಾಪೆಂ ಕರುಂಕ್ 

ಸ್ಲ್ಲೆಂ. 

ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಸ್ ಜಾಗತಿಕ್ ಭಾಸ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಆನಿ ಪ್ರಥ್ವಿಚಾ ಮಹಾನ್ 

ನಾಂಗಾಂ ಆನಿ ನಾಗರಿಕ್ಪಣಾಚೊ ಮಾಧ್ಯಮ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ತ್ಕಾಚ್ ಭಾಷೆನ್ ಕರ್ಬೆಂ 

ಢಿರ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ಆಸಾ. 

ಹಾಂವೆ ಲಾತಿನ್ ಆನಿ ಪ್ರೆಂಚ್ ಭಾಸೊಯೀ ಶಿಕೊಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಕೊ. ಲಾತಿನ್ 

ಸ್. ಪಾಶ್ಚಾತ್ಕ್ಮ್ ಭಾಸಾಂಚಿ ಆವ್ಕ-ಭಾಸ್. ಹ್ಕ ಲಾತಿನ್ ಮಾಧ್ಯಮಾನ್೦ಚ್ 

ಕಾಲತ್ ಶಿಕ್ಬಾಚೊ ಸಂಪೂರ್ಡ್ ಏಕ್ ವಿಷಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಅಧ್ಯಯನ್ ಕರುಂಕ್ 

ಸ್ಲ್ಲೊ. ಹಾಂವ್ ಲಾತಿನ್ ಭಾಸೆನ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಕೂಲೇಶನ್ ಪಾಸ್ ಜಾಲೊಂ. 

ತ್ಕಾ ತೆಂಪಾರ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಾಂತ್ ಹೆರ್ ಉದೆಂತಿಚ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಡಿಂಚಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ 

ೋವ್ ಚಿಂತಾಜನಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಲ್ಲಿ. ತೆ ಪೈಶ್ಕಾಂಚ್ಕಾ ಅಭಾವಾನ್ ಭಿಕಾರ್ಕಾಂಬರಿ 

ಯೆತಾಲೆ. ಜೇಂವ್ಕ್, ನ್ಹೆಸೊಂಕ್, ವಸ್ತಕ್ ಫಾವೊತಿ ಸೌಕರ್ಕ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಥೊಡೆ 

ತಿಕ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ನ್ ದಿಸಾಚೆಂ ಶಿಕ್ತಾಲೆ. ಅಶೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಕುಡಿಕ್ 

ಲೊಚ್ ವಿಶವ್ ಸುಶೆಗ್ ಮೆಳಾನಾತ್ಲ್ಲೊ. 

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭಾವಾನ್ ಧಾಡ್ಜಾ ಪೈಶ್ಶ್ಕಾಂನಿ, ಮ್ಹಾಕಾ ತಸಲ್ಮಾ ನಿರ್ಬಾಗ್ಪಣಾಂತ್ಲೊ 

ವಾಧ್ಲಲೊ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭಾವಾಚಿ ಅಗಣಿತ್ ಕೃಪಾ ಆನಿ ಮಯ್ಬಾಸ್ಪಣ್ ಚಿಂತಾನಾ 

_ಜ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ “ಕಸ್ಸ್' ಜಾತಾಲೆಂ. ಮ್ಹಜ್ಕಾ ಭಾವಾಚೆಂ ಅಪ್ರದ್ ಬಂಧುತ್ವ್ ಎಕಾ 

ಣಾಚ್ಕಾ ವಾತಿಬರಿ ಸ್ವತಾಚೆಂ ಜಿವಿತ್ ಖರ್ಗಾವ್ನ್ ಹೆರಾಂಕ್ ಉಜ್ವಾಡ್ ದಿಂವ್ಚೆಬರಿ 

ಿಜ್ಮಾ ಪಠ್ಮಳಿತ್ ಫುಡಾರಾಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವಾಂವ್ಟಿಚಿ ತಶೆಂ ಪರಿಶ್ರಮಾಚಿ ನಿರಂತರ್ 
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ವಂತಿಗ್ ಭರ್ತಾಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ಬ್ಲಿರ್ಮತಿನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತಾಚೊ ಹುಸ್ಕೊ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸುರು 

ಜಾಲೊ. 

ಹಾಂವೆ ಖರೊ ನಿಚೆವ್ ಕೆಲೊ ಕೀ ಸೂಕ್ಷ್ಮ್ಕಾಯೆಚೆಂ ಜಿವಿತ್ ಸಾರುನ್ ಮಾನಸಿಕ್ 

ಭೊಗ್ಣಾಂಚಿ ಭರ್ಕುಟಿ ಭುಂಯ್ ದವರ್ನಲೊಂ ಮ್ಹಣ್. ಹಾಂವೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ್ ಸಾಗಾಟ್ 

ವಾಹನಾಂನಿ ಪಯ್ಡ್ ಕರ್ದೆಂ ಬಂಧ್ ಕೆಲೆಂ. ಅಶೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ದಿಸಾಕ್ ಆಟ್ ವ ಧಾ 

ಮೈಲಾಂ ಕಡ್ಡಾಯ್ ಚಲಾಜಾಯ್ ಪಡ್ತಾಲೆಂ. ಹೈ ಸವಯೆನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದೊಡ್ಕಾನ್ 
ನಫೊ ಜಾಲೊ ಕೀ, ಆಂಗಾಪಾಂಗಾಚೊ ಘಾಮ್ ಸುಟೊನ್ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಸುಧಾಡ್ಲಿ. 

ಜೀವ್ ಸುಡ್ಸುಡಿತ್ ಜಾಲೊ ಆನಿ ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಬಸ್ಸಾಂಚೊ ಖರ್ಜ್ಯೀ ಉರ್ದೊ. 

ಹೈ ಪರಿಸ್ಥಿತೆಂತ್ ಜಾಂವ್ಚಾ ಹರೈಕ್ ಪಯ್ಶ್ಯಾಚೆಂ ಲೇಕ್ಪಾಕ್ ದವರ್ದಿ ರೀತ್ 

ಮ್ಹಜಿ ಚಾಲ್ತಿ ಸವಯ್ಚ್ ಜಾಲಿ. ಹೈ ಶಿಸ್ತೆಚಿ ಸವಯಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ಜಿಣಿಯೆಂತ್ 

ಬೋವ್ ಮಹತ್ವಾಚಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಹಿ. ಹಜಾರೋಂ ಲಾಖಾಂಚೊ ಹಿಸೊಪ್ ಪರ್ಕಾಂತ್ 

ಹಾಂವೆ ದವರ್ದಾ ಆನಿ ಮಿತವ್ಯಯ್ ಕರ್ನ್ ಆಡೆಚೆಂ ಖರ್ ನಿಸ್ರಾಯ್ದಾಂ. 

ಸಾದೆಂ ಅಪುಟ್ ಜಿವಿತ್ ತರೀ, ವಿಶಾಲ್ ವಿಕಾಸ್ ಅಧ್ಯಯನ್. ರುತಾ ಕರ್ನ್ 

ಹಾಂವೆಂಚ್ ಖುದ್ದ್ ರಾಂದುಂಕ್ ಅರಂಭ್ ಕೆಲೆ. ಗೊಂವ್, ಜಂದ್ಭ್ಯಾಚಿ ಕಣಿ- 

ಕುಟಾರ್ಕಾಚಿ ಸಜಿ ಖಾವ್ನ್ ಖರ್ಡ್ ಕನಿಷ್ಟ್ ಕೆಲೊ. ಪರಿಣಾಮ್ ಜಾವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತೀನ್ 

ಪರಿಮಾಣಾಂಚೆಂ ಲಿಸಾಂವ್. - ಜಿವಿತ್ ಪ್ರಾಪ್ತ್ ಜಾಲೆಂ. ಮ್ಹಣ್ಣೆ, ಹರ್ ಸಂಗ್ಲಿನಿ 

ಮ್ಹಾಕಾ ಅನುಭವ್ ಮೆಳ್ಳೂ. 

ಹೆಂ ಸಾದೆಂ, ಸಂಪೆಂ, ಸರಳ್ ಜಿವಿತ್ ಮ್ಹಜ್ಮಾ ದೈವಿಕ್ ಧಿರಾಸಣೆಚೊ ಪಾಂವ್ಲೊ 

ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲೆಂ. ಮ್ಹಜಿ ಮನೋಗತ್ ಸುಧಾರ್ನ್. ಮನೋಸ್ಥಿತಿ ತೃಪ್ಪಿಕರ್ ಜಾಲಿ. 

ಜಿವಿತಾಚೆರ್ ಆಸೊರ್ ಫಾಂಕ್ಲೊ. 

ಅಪುಟ್ ಖಾಣಾಂಚೊ ಪ್ರಯೋಗ್: 

ಎಕಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಚೆಂ, ಜಶೆಂ ತಾಚೆಂ ಖಾಣ್ ಪೀವನ್, ರೀತ್ ರೆಗ್ರ್, ತಾಚ್ಕಾ 

ಜಿವಿತಾಚೆಂ ತತ್ಪ್ಶಾಸ್ಟ್ರ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಮನಿಸ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ನಶ್ಚರ್ ರಗ್ತಾ ಮಾಸಾಚೊ 

ಮುದೊ. ಸೃಷ್ಠಿಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಜಿವಿಂಬರಿ ಮನಿಸ್ಯೀ ಜನ್ಮಾತಾ, ವಾಡ್ತಾ ಆನಿ ಶೆವ್ಚಿಂ 

ಮರಾ. ಜಾಲ್ಕಾರ್ ಅಮರ್ಪಣಾಚೆಂ ದೆಣೆ ತಾಚೆ ಥಂಯ್ ನಾತ್ಲ್ಲೆಂ ತರ್, ಸತಾಚಿ 

ಆನಿ ನಿತಿಚಿ ತಾಕಾ ವಳಕ್ ಮೆಳ್ತಿನಾ. 
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ಜಶೆಂ ಹರ್ ಜಿವಿಂಕ್ ತಾಂಚೊ ನೈತಿಕ್ ಧದೇಯ್ ಪ್ರರಣ್ ದಿತಾ, ತಿಚ್ ರೀತ್ 
ನ್ಯಾಕೀ ಲಾಗು ಜಾತಾ, ಆನಿ ತಾಚೆಂ ನೈತಿಕ್ ಲಕ್ಸಣ್ ವ ಸೈಂಭಾಗೂಣ್ ತಾಚೆರ್ 

ಜ್ವಟ್ಕಾಯ್ ಚಲಯ್ತಾ. 

ತರೀ ಆಯ್ದೊ ಮನಿಸ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಹಜಾರೋಂ, ಕೊರೊಡ್ ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ನೈತಿಕ್ 

ಕಸನಾಚೊ ಐವಜ್. ಮತ್ ವಿಕಾಸ್ ಚಿಂತ್ಬಾನ್ ಅತೀ ಲ್ಹಾನ್ ಅಣು ಥಾವ್ನ್ ಅತೀ 

ಡ್ ಗಗನ್ ಮಂಡಳಚಿ ಸಮೀಕ್ಷಾ ಕರ್ನ್ ಮಿಸ್ಕೆರ್ ಸೊಡಂವ್ಕ್ ಪ್ರಯತನ್ ಕರ್ತಾ. 

ಸೃಷ್ಠಿಕರ್ರಾನ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ವಿಕಸನಾಚ್ಕಾ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಪಾಂವ್ಚಾರ್ ಘಾಲ್ನ್ ತಾಕಾ 

ಕಾಸ್, ವಿಶಾಲ್ ಆನಿ ಗೂಂಡ್ ಚಿಂತ್ಸಾಚೆಂ ದೆಣೆ ದಿತಾನಾ ತ್ಕಾಚ್ ಮಾಪಾನ್ 

ವಾಬ್ದಾರೆಚೊ ಕಾಯ್ದೊಯೀ ಲಾಗು ಕೆಲಾ, ಕೀ, ತಾಚೆ ಪ್ರಾಸ್ ಉಣ್ಕಾ ಬಳಿಷ್ಟ್ 

ಕವಿಂಚಿ ಜತನ್ ಘೆಂವ್ಕ್. ತಾಂಕಾಂ ಧರ್ನ್ ಮಾರ್ನ್ ಖಾಂವ್ಚೆಂ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಕ್ರೂರ್ 

ಬನ್ಹಾತಿಂಚೆಂ ಚಿಂತಾಪ್. ಪರಿಪಿಕಾಯೆಕ್ ಪಾವುಲ್ಲ್ಯಾ, ಜಾಣ್ಚಾಯೆಚ್ಕಾ ದೆಣ್ಕಾಂನಿ 

ನರ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಮನ್ಮ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಣಾ ನೈತಿಕ್ ವಿಕಸನಾಚ್ಮಾ ಪ್ರೇರಣಾಖಾಲ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಲ್ಹಾನ್ 

ನಾಂವ್ಡಾಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ಣೇ ಸಹಜಿವಿಂಕ್ ತಾಂಚ್ಕಾ ಸುರಕ್ಸಿತಾಯೆಚಿ ಆನಿ ಭದ್ರತೆಚಿ ಜತನ್ 

ಸಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್. 

ವ್ಹಯ್, ಶಾರೀರಿಕ್ ಘಟಾಯೆಕ್ ಜೀವಾತುಂಚೊ ಸತ್ವು ಅವಶ್ಶ್ ಜಾಯ್. 

ನಾಕಾ ಪಲ್ಮಾಚೊ (ಸಹಪ್ರಾಣಿಂಚೊ) ಜೀವ್ ಜಾಮೀನ್ ರಾವಾಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಗರ್ ನಾ. 

ಕಾಂಕಾಂ ಚಾಚಾವ್ನ್ ಖಾವ್ನ್, ತಾಂಚೊ ಕಾಲ್ಡ್ ಪಿಯೆವ್ನ್ ಸ್ವಂತ್-ಶಾರೀರಿಕ್ ಮೋಕ್ಸ್ 

ಕೊಡಿಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಅವಶ್ಶ್ಯೀ ನಾ. "ಮಸೂರ್' ಆನಿ “ಸೊಯಾ' ದಾಳಿಂನಿ ಮಾಸಾ 

ಿತ್ಲೊ ವ ತ್ಕಾ ಪ್ರಾಸೀ ವ್ಹರ್ತೊ ಸತ್ತು ಆಸಾ. ತೇಲ್, ತೂಪ್, ಫಳಾ ಮೊಯ್, 

ಸಾಂದುಳ್, ಗೊಂವ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ವೊರ್ವಿ ಅಪುಟ್ ಆನಿ ನಿತಳ್ ಖಾಣ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. 

ಅಪುಟ್ ಆನಿ ನಿತಳ್ ಜಿವಿತ್ ಮನ್ಯ್ಯಾಚ್ಮಾ ಕೊಶೆಡ್ಡಾಚೆಂ ರಾಜ್-ಕಾರಣ್, 

ತಾಚೆರ್ ಸತ್-ನೀತ್, ಅಹಿಂಸೆಚೆಂ ಆನಿ ದಾಯ್ಡ್ ಅಮರ್ಪಣಾಚೆಂ ತೇಂಪ್ಹ್ 

ಸಾಂಧುಂಕ್ ಫಾವೊ. 

ಇಂಗ್ಲೆಂಡಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಸಸ್ಯಹಾರಿ ಸಮಾಜ್ ಸಂಘಾಕ್ ಭರ್ತಿ ಜಾಲೊಂ. ನಿತಳ್ 

ಪುಟ್ ಆನಿ ದೋಷ್ರಹಿತ್ ಖಾಣ್ ಮಾತ್ರ್ ಸೆವುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. 

ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಬಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ವ್ಯಕ್ತ್ ಜಾಲೆಂ ಕೀ, ಮನ್ಶಾಚ್ಯಾ ತಕ್ಲೆಂತ್ ರುಚಿಚೊ 

ಜ್ವೀಜ್ ಕೋಶ್ ಆಸಾ. “ತಕ್ಷಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಬರೆಂ ವಾಯ್ಟ್ ತಪಾಸುಂಚಿ ತಾಕ್ಷಿ''. ತಕ್ಷಿ 

ಂಪೂರ್ನ್ ಶರೀರಾಕ್ ಸಾಂಬಾಳ್ತಾ. ದೆಕುನ್ ತಕ್ತಿ ಜಾವ್ಹಾಸಾ ಯೆಜ್ಮಾನ್ ವ “ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ 
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ಕೇಂದ್ರ್” ಆನಿ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಮನ್ಮ್ಯಾಚ್ಕಾ ಹರ್ ವಿಶ್ವ್ಯಾಕ್ ಪ್ರೇರಣ್ ಆನಿ 
ನಿರ್ದೇಶನ್ ರವಾನ್ ಜಾತಾ. 

ಮ್ಹಜೊ ಆನ್ಕೇಕ್ಲೊ ಮಿತ್ರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸದಿಳ್ ನಾ-ದುರುಸ್ಕ್ ಜಿವಿತಾಕ್ ಲೊಟುನ್ 
ಘಾಲುಂಕ್ ಪ್ರಯತನ್ ಕರ್ತಾಲೊ. ಜಾಲ್ಕಾರ್, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕೊಶೆಡ್ಹಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸ್ವಸ್ಟ್ 
ಜಾಲೆಂ ಕೀ, ಸ್ವತಾಚ್ಕಾ ಫಾಯ್ಜ್ಯಾಕ್ "ನಿಬಾಕ್ ನಿವ್ದಿಂ' ವೊಳ್ಡ್ ಕಿತ್ಲ್ಯಾಯೀ ಬಳಾಧಿಕ್ 
ಥರಾನ್ ರೂಲಿ ಬದ್ದಿಲ್ಕಾರೀ “ಸತ್'' ತೆಂ ಸತ್ಚ್. ತಾಚೊ ಆಕಾರ್ ಬದ್ದಾನಾ.. 
ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮನ್ಶಾಚೆ ದೊಳೆ ಬಂಧ್ ಕರೈತ್, ಸ್ಪತಾಚ್ಕಾ ಪ್ರವೀಣ್ ರಾಜಾಂವಿಕ್ 
ತರ್ಕಾನ್ ಮನತೃಪ್ತಿ ಥೊಡ್ಕಾ ವೆಳಾಕ್ ಆಪ್ಣಾವೈತ್, ಜಾಲ್ಕಾರ್, ಮನಿಸ್ ಭಾಗೆವೊಂತಾ 
ಸಮೊರ್ “ಸತ್'' ತಬ್ದೀಲ್ ಕರುಂಕ್ ನಾ ಸಕ್ತಾ, ಕಿ, ಸತ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಸೊಮಿ ತೊಚ್ 
ಅಪರಿಮಿತ್ ಆನಿ ಅಗಣಿತ್ ಸರ್ವಜ್ಞ್. ತಾಚೆ ಸಮೊರ್ ಮನ್ಯಾಚೆಂ ತಂತ್ರ್ ಚಲಾನಾ, 
ಸತ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಸನಾತನ್ ವ ಸಾಸಣ್. ಅನಂತ್, ಅಪಾರ್ ಆನಿ ಅಗಣಿತ್.'' 

ಇಂಡ್ಲೆಂಡಾಕ್ ವ್ಹೆತಾನಾ ಹಾಂವೆ ಗೊಂದೊಳಾಚಾ ಭಗ್ಲಾಂಚಿ ಭೊರ್ಕುಟಿ ಆನಿ 

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸತ್ತಿ ಸ್ವಭಾವಾನ್ ಪರ್ದಳಿಕ್ ಪುಡಾರಾಚಿಂ ಸ್ವಪ್ಣಾಂ, ಜಿವಿತ್ ನಂದನ್ ಕರೊ 

ಹುಸ್ಕೂ ಹಾಡ್ಲ್ಲೊ. ಜಾಲ್ಕಾರ್ ಹ್ಯಾ ಪುಲ್ಲತ್ರಿಂತ್ ಮ್ಹಜಿ ಮತ್ ಶುದ್ಹ್ ಜಾಲ್ಯಾ 

ನಂತರ್ ಪವಿತ್ಸ್ ಪ್ರೇರಣಾನ್ "ಸತಾಚಿ' ಮಧುರಾಯ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಅತ್ಮ್ಮಾನ್ ಚಾಕ್ಷಿ. 

ಹ್ಮಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಿಚ್ ಮ್ಹಜಿ ಗ್ರೇಸ್ಟ್ಕಾಯ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲಿ. ಹ್ಮಾ 

ಸುವಾಧಿಕ್ ಸಂಗೀತಾಚೆಂ ಸ್ಮಾರಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ರೂಪಿತ್ ಆನಿ ಸ್ಹಾಪಿತ್ 

ಜಾಲೆಂ. 

ಲಜ್-ದಾಕ್ಸೆಣ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಕವಚ್ 

ಲಜ್ ಆನಿ ದಾಕ್ಬೆಣ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲ್ಲೊ ಮ್ಹಜೊ ಸೈಂಭಿಕ್ ಊಣ್ ಆನಿ 

ಜಿವಿತಾಂತ್ಲೆಂ ಕಂಠಕ್. ಹ್ಯಾ ಹಳ್ಳಿಕ್ ಆಯ್ಬಾಕ್ ಲಾಗುನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ನಿರಂತರ್ 

ದಗ್ದವ್ಲೆಚೊ ಪಾಶಾಂವ್ ಭಗುಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾಲೊ. 

ಡಾ. ಓಲ್ಡ್ಫೀಳ್ಡ್ ಸಸ್ಕಹಾರಿ ಸಮಿತಿಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಧೊಂಕುಳ್ನ್ ಸಾಂಗ್ತಾ 

ಕ, ತಾಳೊ ಗರ್ಗರಾಯ್ನಾಸ್ತಾಂ, ಶೀದಾ ಕಡ್ಡ್ ಉಲಂವ್ಕ್. ತೊ ಆನಿ ಡಾ. ವ್ಯಲಿಸನ್ 

ತೆದಾಳಾ ನಾಂವಾಡ್ದಿಕ್ ಸಸ್ಯಹಾರಿ ಫುಡಾರಿ. ಆನಿ ಕೃತಕ್ ನಿತಿಶಾಸ್ತ್ರಿ. ಹಾಂವ್ ಸಮಿತಿಚೊ 

ಸಾಂದೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಕುರ್ಳುರಿತ್ ವಿಷಯ್ ಉಕಲ್ಲ್ ಧರ್ನ್ ಜಮಾತಿಕ್ ಪ್ರಸಂಗ್ 

ದಿಂವ್ಚೊ ಸಂದರ್ಸ್ ವಿಭಾಡಿನಾಯೆ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಭಾಷಣ್ ಬರಯ್ಲೆಂ. ನಿತಿಶಾಸ್ಟ್ರ್ 

ಭರ್ಸುನ್ ಸಸ್ಕಹಾರ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚ್ಕೊ ಅಡ್ತಿಗೊ ಉಲ್ಲೇಖ್ ಕರ್ನ್ ಹಾಂವೆ “ಮಾನೇಸ್ಟ್ 1 
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೦ದ್ಕಾಂನೋ...'' ಮ್ಹಣೊನ್ ದೀರ್ ಸ್ವಾಸ್ ಭಿತರ್ ಘೆವ್ನ್ ನೀಳ್ಶ್ವಾಸ್ 

ಯ್ಫ್ ಸೊಡ್ಲೊ. ಸಭಾಕಂಪನಾನ್ ಭೀಕರ್ ದೃಶ್ಶಾಂ ದಿಸೊಂಕ್ ಸುರು ಜಾಲಿಂ. 

ಳೊ ಗರ್ನರ್ಲೊ. ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮ್ಹಜ್ಮಾ ಬಚಾವೆಕ್ ಆಯ್ತೊ ಜಾಲೊ. ತರೀ ನಿರ್ಭಳ್. 

ಮಾಣೆ ಮ್ಹಜೆಂ ಭಾಷಣ್ ದುಸ್ತ್ಯಾಕರ್ನಾ ವಾಚಂವ್ಮ್ ಲಾಯ್ತೆಂ. 

ಸುಮಾರ್ ಮಹಿನ್ಮಾಂ ನಂತರ್ “ಡಾ. ಹಾರ್ವರ್ಡ್', ಹಾಚ್ಯಾ ಪ್ರೇರಣಾನ್ 

“ಆಪುಟ್ ಆನಿ ನಿತಳ್ ಖಾಣಾಂ''ವಿಶಿಂ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ತರ್ಕ್ ವಿತರ್ಕ್ ಕರ್ನ್ ಭಾಷಣ್ 

ರಯ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಹಾಂವೆ ವಾಚುಂಕ್ ಅರಂಭ್ ಕೆಲೆಂ. ಪುಣ್, ಮ್ಹಜ್ಯಾ 

ಛ್ಕಾಂಕ್ ಕಾಳೊಕ್ ಆಯ್ದೊ. ಆಯಿನ್ಸ್ ವೆಳಾರ್ ಶ್ರೀ ಮುಜುಮ್ಹಾರಾನ್ ತೆಂ 
ಚುನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಆನಿ ಗರ್ ತಿರ್ಸಿಲಿ. ಮ್ಹಾಕಾ ಮ್ಹಜೊಚ್ ಕಾಂಟಾಳೊ ಆಯ್ದೊ. 

ಮ್ಹಜೆಂ ನಿಮಾಣೆ ಸಾಧನ್ ಆತಾಂ ಯೋಗ್ಕ್ ಸಂದರ್ಬಾಕ್ ಆಶೆತಾಲೆಂ, ಕೀ, 

ೀಸ್ರಾತ್ ಹಾಂವ್ ಆಂತರಿಕ್ ರುಜ್ ಮಾಂಡ್ತಾಲೊಂ ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಮಾ ಉಣಾಂಚೆರ್ 

ಯ್ತ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ಆಶೆತಾಲೊಂ. 

ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಸೊಡ್ಡಾ ಆದಿಂ ಮ್ಹಜ್ಮಾ ಇಷ್ಟಾ-ಮಂತ್ರಾಂಚಿ ಜಮಾತ್ ಎಕಾ 

ಟೆಲಾಂತ್ ಜಮ್ಲಿ. ಹಾಂವೆ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚೆಂ ಭಾಷಣ್ ಬರಯ್ದ್ಲೆಂ. ಬೋವ್ 

ಫುಮಂಡಾಯೆನ್ ಉಟೊನ್ ಉಬೊ ರಾವ್ಹೊಂ. ಪೆಟ್ಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಳಿಯಾಂಚಿ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿ 

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಹರ್ಹ್ಯಾಂತ್ ಫೊವ್ ಕಾಂಡ್ತಾಲಿ. ಹೂ ನಿಮಾಣೊ ಸಂದರ್ಸ್, ಜಯ್ತ್ ಮ್ಹಜ್ಕಾ 

ದಾವ್ಲೆ ಭಿತರ್ ಖಂಡಿತ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೈಬರಿ “ಸರ್ವ್ ಮಾನೆಸ್ತಾಂನೊ” ಮ್ಹಣೊನ್ 

ನೀರ್ಫ್ಸ್ಟಾಸ್ ಸೊಡ್ಡೊ ತೊ ಪರತ್ ಭಿತರ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಹಾಂವ್ ಅಸಕ್್ ಜಾಲೊಂ. 

ಕಠಿಣ್ ಉಸ್ಮೊಡ್ ತಾಂಡುನ್ ಆಯ್ಲಿ. ಮೊರ್ಲುಕೆಚ್ಯಾ ಮಾರಾಬರಿ ಹಾಂವ್ ಸ್ಥಬ್ಲ್ 

ಜಾಲೊಂ. ಜಾಲ್ಕಾರ್, ದೊನೀ ಹಾತ್ ಜೊಡುನ್ ಅಂತಿಮ್ ಪ್ರಣಾಮ್ ಕರ್ನ್ ಹಾಂವೆ 

ಸ್ವತಾಚಿ ಸುಟ್ಕಾ ಫೆತ್ತಿ. 

ಹೂ ತಿಬೊ ಏಕ್ ಕಂಠಕ್ ಕಸೊ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಾಚೊ ನಿರಂತರ್ ಸತ್ಚು 

ಕಾಡ್ತಾಲೊ. ಆನಿ ಶೆವಟ್ ಪರ್ಕಾಂತ್ ಮ್ಹಜೆ ಥಂಯ್ ಉರ್ದೊ. ಹ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ 
ಭಾಷಣ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಕಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಹಜ್ ವೊರೊಡ್ ಯೆತಾಲೆ. 

ವ್ಹಯ್, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸೈಂಭಿಕ್)ಣಾಂಚೆರ್ ಜಯ್ತ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಅಸಮರ್, 
ಸಾಲೊಂ. ಪುಣ್ ಭಾಷಣಾಂ ದೀವ್ನ್೦ಚ್ ಸಂದೇಶ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕರಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ 

ರ್ಸ್ ನಾ. ಅಚ್ಛೆ! “Good Example 1s the Best Sermon” ಮ್ಹಣ್ಣೆ: “ಬರಿ 

ನೇಖ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಬಳಾದಿಕ್ ಶೆರ್ಮಾಂವ್'' ಮ್ಹಳ್ಳೈಬರಿ ಗೂಂಡ್ ಚಿಂತಾಪ್, ವಿಶಾಲ್ 

ಶಿಧ್ಯಯನ್ ಹ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವಿಕಾಸ್ ಚಿಂತ್ಪಾಕ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ಮೆಳ್ಳೊ. 
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ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸೈಂಭಿಕ್ ಲಜ್ ದಾಕ್ಲೆಣೆಚ್ಚಾ ಪೊಟ್ಟು ಪಾವ್ಲೆಚಿ ಬರಿ ಕೂಸ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ 
“Economy of Words” ಮ್ಹಣ್ಣೆ “ಉತ್ರಾಂಚೊ ಮಿತವ್ಯಯ್.” 

ಸಭಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮನಿಸ್ ಗರ್ಮೆವಿಣೆ ಗಪ್ಪೆ ಮಾರ್ನ್ ಕಠಿಣ್ ಅಪಾರ್ಹಾಚ್ಕಾ 

ಆತಂಕಾಕ್ ವಳಗ್ ಜಾತಾ. ಬೋವ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಯೆನ್ ಆನಿ ನಾಜುಕಾಯೆನ್ ಚಿಂತುನ್ 

ಉಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿ ಜಾಣ್ಚಾಯೆಚೊ ಅಂಶ್ ವಾಡೊವೈತ್. ಗರ್ದೆ ಭಾಯ್ರ್ 

ಮೀತ್ ಮಿರ್ದೊನ್ ಉಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವಾಕ್ಮೂಲಾಚೆಂ ಮೊಲ್ ಸಭಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಎಕಾ 

ವ್ಯಕ್ತಿಕ್ ಕಠಿಣ್ ಖರಾಯೆರ್ ಪಡ್ತಾ. ತ್ಕಾ ದೆಕುನ್ ಆಬೈ! ತಿ ಮಾಲ್ಗಡ್ಕಾಂಚಿ ಸಾಂಗ್ಲಿ: 

"ಸವಾಯೆಚೆಂ ಉಲಣೆ ಸಸಾರ್ಲಾಯಿಚೆಂ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ಸ್''. ಮನ್ಶ್ಯಾಚಿ ಜಾಣ್ಟಾಯ್ ಆನಿ 

ಘಮಂಡಾಯ್ ತಾಚ್ಕಾ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ಟಾಚೆರ್ ಆನಿ ಉಲಣ್ಕಾಚೆರ್ ನಿಶೆತಾ. “ಮೌನಮ್' 

ಜಾವ್ನಾಸಾ ಆಂತರಿಕ್ ಶಾಂತಿ, ಜಿ ಗೂಂಡ್ ಚಿಂತ್ಪಾಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ದಿತಾ. “ರಭಾಂಕುಳ್ಹಿ 

ಸವಯ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಸ್ಟ-ವಿನಾಶಿಕ್.'' 

ಗಣ್ಣ್ ಉಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ವಿಷಯ್ ವೆಗಿಂ ಸಮಾಪ್ತ್ ಜಾತಾ, ಮಾಗಿರ್ 

ಸಂಭಾಷನ್ ಚಾಲು ದವರ್ದೆ ಖಾತಿರ್ "ಉಪನ್ಶ್ಕಾಸ್' ಘಡಿಜೆ ಪಡ್ತಾ! ಅಸಲೆಂ ಘಡಾಪ್ 

ಸತ್ ಕದ್ವಳಾಯ್ತಾ. ಏಕ್ ಫಟ್, ನೀಟ್ ಕರಿಜೆ ಜಾಲ್ಕಾರ್ ಸಭಾರ್ ಫಟಿಂಚಿ ಕುಮೊಕ್ 

ಸೊಧಿಜೆ ಪಡ್ತಾ; ಆನಿ ಅಶೆಂ ಸತ್ ಭಂಗ್ವಾತಾ - ಸತಾಚಿ ಖುನ್ ಜಾತಾ! 

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಲಜ್ - ದಾಕ್ಷೆಣೆಚ್ಯಾ ಉಣಾಂಚೆಂ ವೆಗ್ಳ್ಯಾ ರಿತಿನ್ ಅಧ್ಯಯನ್ ಆನಿ 

ಸಂಶೋಧನ್ ಕೆಲೆಂ ಜಾಲ್ಕಾರ್, ಮ್ಹಜೆಂ ಸೈಂಭಿಕ್ ಲಕ್ಷಣ್ ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ಮಸ್ತ್ 

ಪ್ರಯೋಜನಾಕ್ ಪಡ್ಲಾಂ. 

ಅ-ಸತಾಚಿ ಸಜಾ 

ತ್ಕಾ ತೆಂಪಾರ್ ಬೋವ್ ಹೊಡೆ ಇಂಡಿಯನ್ ವಿದ್ಮಾರ್ಡಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಾಂತ್ ಶಿಕ್ತಾಲೆ. 

ವಿದ್ಕಾರ್ದಿ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಆಂಕ್ಟಾರ್ಪಣಾಂಚೊ ಬಿಲ್ಲೊ ತ್ಕಾ ವ್ಯಕ್ತಿಚೆರ್ ಛಾಪ್ಲ್ಲೊಚ್ 

ಆಸ್ತಾ ಕೀ, ಆಮ್ಚಾ ಗಾವಾಂತ್ ಇಂಡಿಯಾಚ್ಕಾ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಪದ್ಧತಿ ಖಾಲ್ ಎಕಾ 

ಮನ್ಶ್ಯಾನ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಶಾಳಾಕ್ ವ್ಹೆಚೆಂ ರೂಢಿರ್ ನಾತ್ಲ್ಲೆಂ. 

“ಶಾಳ್-ಕೊಲೆಜ್ ಫಕತ್ ಆಂಕ್ವಾರ್ “ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಂಚೆಂ'' ದಾಯ್ಜ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ 

ಸಾಂಗ್ಲೆಚಿ ಪ್ರತಿಧ್ವನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾನಾಂಕ್ ಪಡ್ಲ್ಲಿ. ತರೀ ಆಮ್ಚಾ ಬನಿಯಾ 

ಸಮಾಜಿಂತ್ ಬಾಳ್ಲಗ್ನಾಚಿ ಪದ್ದತ್ ಜಿವಾಳ್ ಆಸ್ಲ್ಲಿ. 

ವಿಲಾಯ್ತಿ ಗಾಂವಾಂನಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಾಂತ್ ಬಾಳ್ಲಗ್ನಾಚೆಂ 

ಚಿಂತಾಪ್ ವ ತಸಲಿ ಕ್ಲಿ ಕಠಿಣ್ ವಿರಳ್. ಸಮಾಜಿಕ್ ದಸ್ತೂರೆ ಪರ್ಮಾಣೆ ಕಠಿಣ್ ಹಲ್ಕಿ 
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ಅಣ್ಣಿ ಆನಿ ಅನಾಗರಿಕ್! ದೆಕುನ್ ತಸಲೆಂ ಹೀನ್ ವರ್ತನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಹೆರಾಂಕ್ 

೦ಗುಂಕ್ ಕಠಿಣ್ ಉಬ್ಬೆಸ್ ಭಗ್ತಾಲೊ. ಎಕಾದಾವೆಳಾ ಖರಿ ಗಜಾಲ್ ಉಗ್ತಿ 

ಲ್ಕಾರ್ ಆನಿ ಫಲಾಣೊ ಮನಿಸ್ ಕಾಜಾರಿ ಮ್ಹಣ್ ಕಳ್ಳ್ಯಾರ್ ತಸಲ್ಕಾ ಕಾಜಾರಿ 

[ರಿಕ್ ಮೊಲ್ ನಾ. ತಾಕಾ ಸುಟಾವೆಂ ಹೆರಾಂ ಚೆಡ್ಚಾಂಕಡೆ ಭರ್ಸೊನ್ ರಾವೊಂಕ್ 

ಸ್. ತ್ಕಾ ತೆಂಪಾರ್ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಕ್ ಸಮಾಜಿಚ್ಕಾ ಅಡ್ತಿಗಾಂ ಪ್ರಕಾರ್ ಹರೈಕ್ 

_ಟ್ಕಾಕ್ ಆಪಾಪ್ಲ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಚಿ ಜೊಡಿ (ಗಳ್) ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಆಸ್ಲ್ಲಿ. 

ಜರಿತರಿ ಪರ್ಕಿ ಪರ್ಗಾಂವ್ಚಾ (ಇಂಡಿಯಾಚ್ಕಾ) ತರ್ನಾಟ್ಕಾನ್ “ಆಪುಣ್ ಕಾಜಾರಿ'' 

ನಿಸ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಪ್ರಗಟ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾನಾ ವಿಲಾಯ್ರಾಂತ್ “ಸದಿಳ್ ಜಿಣಿ'' ಜಿಯೆಲ್ಕಾರ್ 

ರಿಣಾಮ್ ಕಠಿಣ್ ದುರ್ಲಮ್, ದುರಂತಾಚೊ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಸಾ. ದೆಕುನ್ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ 

ಕ್ಬಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ಇಂಡಿಯಾಚೆ ತರ್ನಾಟೆ ಸ್ತ್ರೀ-ಸಂಪರ್ಕಾಕ್ ಆಶೆವ್ನ್, ಕರ್ದೆಂ ಕಿತೆಂ 

ಸಣ್ ಕಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ಇಷ್ಟಾಗತಿ ಖಾತಿರ್ ಅಬೆ ದಗಲ್ಬಾಜಿ ಪಟ್ಕಿರಿ ಜಿಣಿ ಜಿಯೆತಾತ್. 

ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಮಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾಯೀ ಹ್ಮಾ ವಿಶಿಂ, ಹ್ಮಾ ನಂಜೆಚ್ಮಾ ಖ್ಮಾಸ್ಟ್ ಪಿಡೆಚೊ 

೧ಸೊ ಲಾಗ್ಲ್ಲೊ. ಕಿತೆಂ ಕರ್ದೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಕಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ಆಕಸ್ಮಿಕಾಚ್ಮಾ ಜಟ್ಟಟೇಕ್ 

ಲಿ. ಪಡೊನ್, ಆಬೈೆ ಢೋಂಗ್ಬಾಜಿಚೆಂ ಉಲಣೆ ಉಲಂವ್ಕ್ ಹಾಂವ್ ಪಾಟಿಂ 

ಠ್ಲೊಂನಾ! ನೀಜ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಕಾರ್ ಹಾಂವ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊಂ ಕಾಜಾರಿ 

ನನಿಸ್ ಆನಿ ಎಕಾ ಭುರ್ಲ್ಯಾಚೊ ಬಾಪುಯ್. ಜಾಲ್ಕಾರ್ ಹಂ “ದಾಕಯ್, ಲಿಪಯ್” 

ಟಿನ್ ಕರ್ಸ್ ಆಂಕ್ಟಾರಿ ನಟನ್ ರೂಪಿತ್ ಕರ್ನ್ ಮ್ಹಜಿ ದಗಲ್ಪಾಜ್ ಧಾಂಬುನ್ ಧರ್ನ್ 

ಡೆಡಾ ಪಾಯಾಂಚೊ ಟೊಂಕ” ಖೆಳ್ ಖೆಳೊನ್ ಗುಪಿತ್ ಕಷ್ಟಾಲೊಂ. ಖರಿ ಗಜಾಲ್ 

ರಮಾಶೆನ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಯ್ಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ಕರ್ಗಾಲೊಂ. ಆನಿ. ಗುಪಿತ್ 

ಳ್ಹಳ್ಳೂಂ! ಫಕತ್ತ್ ಮ್ಹಜ್ಮಾ ಜನ್ಮಾಚ್ಕಾ ಹುಟ್ಟು-ಗುಣಾನ್, ದಾಕ್ಸೆಣೆನ್ ಆಂಗ್ 

ಇಳಾವ್ನ್ ಜಿವಾಚಿ ಕಾಡಾಮೊಡ್ ಕರ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ರಾವೊನ್ ಸುಸ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಕುನ್ ಹಾಂವ್ 

ಜ್ ಜಾವ್ನ್ “ಫೊಂಡಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಾತಾಳಾಕ್'' ಪಡ್ಡಾಂತ್ಲೊಂ ಮಾತ್ ವಾಂಚ್ಲೊಂ. 

7ಂವ್ ತೊಂಡಾಕ್ ಥಾಲೆಂ ಮಾರ್ನ್ ಗಪ್ಚಿಪ್ ಮೊನ್ಕೊ ಬಸ್ಲ್ಲೊಂ ತರೀ, ಮರ್ದೆಚಿ 

ಬ್ಬಿ ಧರ್ನ್ ಗರ್ದೆ ಪುರ್ತ್ಕಾ ಆಯಿನ್ನ್ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ತಾಂಚ್ಕಾ ತರ್ಕ್ ವಿತರ್ಕಾಂತ್ ಮೆತೆರ್ 

ಎವ್ನ್ ಮರ್ದೆನ್ ಫೊಣ್ಣ್ ಘಾಲೆಂ. ಹಾಂವ್ ಗಪ್ಚಿಪ್ ಬಸ್ಲ್ಲೊಂ ಜಾಲ್ಕಾರ್ 

ಡ್ಜಾಂ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಮ್ಹಜೆಕಡೆನ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಮುಕಾರ್ಯೀ ಯೆತಿಂನಾಂತ್. 

ಸಾರ್ಕೆಂ ತಜ್ವೀಜ್ ಕೆಲೆಂ ತರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಅತಿರೇಕ್ ಲಜ್, ದಾಕ್ಷೆಣೆಕ್ ಆನಿ 

೦ವ್ರರ್ಪಣಾಕ್ ಸಾರ್ಕಿ ತಾಳ್ ಪಡ್ತಾಲಿ. ತ್ಕಾ ತೆಂಪಾಚ್ಕಾ ಚಾಲ್ಮ್ಯಾ ರಿವಾಜಿ ಪ್ರಕಾರ್ 

ರ್ವಾಲಿಚಾ ಧುವೆನ್ ನವ್ಯಾ ಸಯ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಶ್ಹೆರಾಕ್ ಆಪವ್ನ್ ವ್ಹರ್ಷೆಂ, 
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ವಠಾರಾಚಿ ಪರಿಚಯ್ ಕರ್ನ್ ದಿಂವ್ಚಿ, ರಿತ್ ರಿವಾಜ್ ಚಾಲ್ ಚಮ್ಕಾಣೆಚಿ ವಳಕ್ ಕರ್ನ್ 
ದಿಂವ್ಚಿ ದಸ್ತೂರ್ ರೂಢಿರ್ ಆಸ್ಲ್ಲಿ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಘರ್ವಾಲಿಚಿ ಧುವ್ ಏಕ್ ದೀಸ್ 

ಮ್ಹಾಕಾ ಹ್ಮಾ ಸೊಭಿತ್ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ್ ತಶೆಂ ಸುಂದರ್ ಪ್ರಕೃತೆಚೆ ಗುಡೆ ದೊಂಗ್ರಾಂಚ್ಕಾ 
ಅಡ್ಬಾಸರ್ಕಾ ಶ್ರೇಣಿಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಭಂವ್ಡಿ ಸವಾರೆಕ್ ಆಪವ್ನ್ ವ್ಹರ್ನ್ ಗೆಲಿ. ಭುರ್ಲ್ಯಾಪಣಾರ್ 

ಥಾವ್ನ್ ಫಾತ್ರಾಳ್ ಕಾಂಟ್ಕಾ-ಖುಂಟ್ಕಾಂಚಿ ರಾನ್ವಟ್ ವಾಟ್ ಚಲ್ಟ್ಹಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ 

ಪದಕ್ ಮೆಳ್ಲ್ಲ್ಯಾಬರಿಂಚ್ ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜಿ ತೃಪ್ತಿಕರ್ ವ್ಹಡ್ವಿಕ್ ಉಚಾರ್ತಾಲೊಂ. 

ಪುಣ್ ಹ್ಕಾ ಆಯ್ದ್ಯಾ ಕರಾಳ್ ದಿಸಾ ಹಾಂವ್ ಸಾಂಪಡ್ಡ್ಲೊಂ. ಘರ್ವಾಲಿಚಿ ಧುವ್ 

ನಹಿಂ ತಿ ಬಗಾರ್ ““ಚಿತಾಳ್ಚ್'' ಸಯ್. ತಾಚಿ ಪಾಟ್ ಧರುಂಕ್ ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಜಿ 

ಆತ್ಮ್ಮ್ಸಕತ್ ಪರ್ಕಾಂತ್ ವಾಪರ್ಲಿ ಜಾಲ್ಕಾರ್ಯೀ ವೃರ್ಥ್. ಕಠಿಣ್, ಶೀಘ್ರ್ ಚಲ್ಚಿ 

ಚಲಿ! ಆಮಿ ಚಲ್ತಾನಾ ತಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಾಟಿಂ ಘಾಲ್ನ್ ಚಿತೃಾಬರಿ ಶೀಘ್್ ಸುರಾಂಟೆ 

ಮಾರ್ನ್ ಫುಡೆಂ ಪಾವೊನ್ ಧಾಂವ್ಚಾ ಘೊಡ್ಕಾಬರಿ ಯಿಳ್ಮಿಳ್ತಾಲಿ. ತಿಣೆ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಚಾಲಿ 

ಥಂಯ್ ಕರುಣಾಯೆಚಿ ಪಾಟಿಂ ನದರ್ ಮಾರ್ನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ: "ಜಾಯ್ಗೀ ತುಕಾ 

ಕಸಲಿಯ್ ಕುಮೊಕ್?” ಹೆಂ ಸವಾಲ್ ಮಾತ್ ಮ್ಹಜ್ಮಾ ಪುಲ್ಲಿಂಗ್ ಪುರುಷತ್ವಾಚ್ಕಾ 

ನಕ್ಲಿ-ಗೌರವಾಕ್ ಆದಾಳೈೆಂ. ಕಶೇಂಯ್ ದೊಂಗ್ರಾಚ್ಕಾ ಶಿಖರಾಕ್ ಆಮಿ ಪಾವ್ಣಾಂವ್. 

ಆತಾಂ ಪಾಟಿಂ ಯೆಂವ್ಚೊ, ಸಕ್ಲಾ ದೆಂವ್ಚೊ ಸಮಸ್ಸೊ ಮ್ಹಾಕಾ ಧೊಸುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. 

ತಿಚಾ ಕೋಮಲ್ ಪಾಂಯಾಂಚ್ಕಾ ಪಾವ್ಹಾಂಕ್ ಸೆಂಡ್ಲಾಂ ಆಸೊನೀ ತಿ ಕಶಿಯೀ 

ದೊಂಗೊರ್ ದೆಂವೊನ್ ಸಕ್ಲಾ ಪಾವ್ಲಿ. ಚಿಂತಾನಾ ಆಂಗ್ ಶಿರ್ಕಿರ್ತಾಲೆಂ ಜಾಲ್ಕಾರ್, 

ಮ್ಹಾಕಾ ಮಾತ್ರ್ ಸಕ್ಲಾ ದೆಂವೊಂಕ್ ಜಾಲೆಂನಾ! ಹಾಂವ್ ಸಾಂಪಡ್ಲೊಂ! ಮ್ಹಜಿ ಸ್ಥಿತಿ 

ಚಿಂತಾಜನಕ್ ಜಾಲಿ! ತ್ಕಾ ಶಿವಾಯ್ ತಿ ಮ್ಹಾಕಾ ವಿಚಾರ್ತಾ: “ತುಕಾ ಸಕ್ಲಾ ದೆಂವೊಂಕ್ 

ಕುಮೊಕ್ ಜಾಯ್ಗಿ?' ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದಾದ್ದ್ಯಾಪಣಾಚ್ಮಾ ಭರ್ಮಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ನಿಷ್ಟುರ್ 

ಮಾರ್ ಬಸ್ಲೊ. ಹಾಂವ್ ವಳ್ವಳ್ಳೊಂ, ಕಳೊಳ್ಳೊಂ ಆನಿ ಮ್ಹಜೆ ಭಿಂಯಾಚೆ ಧಡ್ಡಡೆ 

ಆನಿ ಪಾಯಾಂಚಿಂ ವಾಕ್ಳಾಂ ದೆವಾಕ್ಚ್ ಸಮರ್ಬಿಜಾಯ್ ಪಡ್ಲೆಂ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಹರ್ನರ್ದಾ 

ಹಾತಾಂಕ್ ಧಯ್ರ್ ದೀವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಪರ್ವತ್ ಶ್ರೇಣಿಚ್ಛಾ, ತಶೆಂ ಪ್ರಕೃತೆಚ್ಛಾ ಮುಳಾಕ್ 

ಸುರಕ್ಷಿತ್ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್ಲೊಂ. ಕೋಮಲ್ ಕೊಗುಳ್ ಕಾಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಕುಮಾರಿನ್ 

ಅಂದ್ದುನ್ ತಾಳಿಯೊ ಪೆಟ್ಟ್ಯೊ. ಸಂತೊಸಾಚಿ ಹಾಕ್ ಮಾರ್ನ್ “ನಾಲಿಸಾಯೆಚೆಂ ಥಿಕ್” 

ಮ್ಹಜ್ಮಾ ಭಂಗ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಕೀರ್ತಿಚ್ಕಾ ಮುಕುಟಾಚೆರ್ ಬಸಯ್ದೆಂ. 

ಹಾಂವ್ ಹ್ಯಾ ನಾಲಿಸಾಯೆಂತ್ಲೊ ಬಚಾವ್ ಜಾಲೊಂ ನಾ. ದೆವಾಕ್ ಮ್ಹಜೆಂ 

ಪೆಂಗ ವರ್ತನ್ ಬರೆಂ ದಿಸ್ಲೆಂ ನಾ. ಅಶೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಾಸಾಂತ್ ಶಿರ್ಕಾಲ್ಡ್ಯಾ 

ಮುರ್ಲಾಬರಿ ಮ್ಹಜೆಯಿತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಜೆ ಘಾಯ್ ಹಾಂವೆಂಚ್ ಲೆಂವೊನ್ ದುಃಖಿಂತ್ಲೊ 

ಪರಿಹಾರ್ ಜೊಡಿಜೆ ಪಡ್ಲೊ. 
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ಮ್ಹಜೆ ಥಂಯ್ ಆನ್ಕೇಕ್ ಪಾವ್ಟ್ ವ್ಹಡ್ ಫರಾಮಸ್ ಘಡ್ಲಿ. ತೆಂ ಜಾವ್ನ್ 

ಿಸ್ಲ್ಲೆಂ ವಿಲಾಯ್ತಿಂತ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಪ್ರಥಮ್ ವರ್ಸ್. ಹಾಂವ್ ಎಕಾ ಹೊಟೆಲಾಕ್ 

ೇಂವ್ಕ್ ಗೆಲೊಂ. ಮ್ಹಜ್ಮಾಚ್ ಮೆಜಾರ್ ಏಕ್ ಪ್ರಾಯ್ವಂತ್ ಸ್ತ್ರೀ ಜ್ಲೆವ್ಹಾಕ್ 

ಸ್ಲ್ಲಿ. ಜೆವ್ಹಾಚಿ ಖಾಣಾ ಪಟ್ಟಿ . (ಭಕ್ಷ್ಮಾ ಪಟ್ಟಿ - 161) ಪ್ರೆಂಚ್ ಭಾಸೆನ್ 

ಾಪ್ಲ್ಲಿ. ಮ್ಹಾಕಾ ಹಿ ಗೊಂದೊಳಿಕ್ ಭಾಸ್ ಕಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ಹಾಂವ್ ಸಂಪೂರ್ಲ್ 

ಾಲುಬುಲೊ ಜಾಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಳ್ಲ್ಲೆಂಚ್ ತಿ ಆವೊಯ್ ದೆಣ್ಕಾಂಚಿ ಮಹಂತಿಣ್ 

ಸ್ಹಾಕಾ ಸಹಾಯ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಫುಡೆಂ ಆಯ್ಲಿ. 

“ತುಂ ಸಂಪೂರ್ಡ್ ಘುಸ್ಪಡ್ ಗೊಂದೊಳಾಂತ್ ಬುಡ್ಡಾಯ್. ತುಂವೆ ಜೆವಾಣ್ 

ತ್ಕಾಕ್ ಹಾಡಂವ್ಕ್ ನಾಂಯ್?” ಮ್ಹಣೊನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ತಿಣೆ. ಮ್ಹಜಿ ಲಜ್ ಆತಾಂ 

ಕ್ಲೆಕ್ ಚಡ್ಡಿ, ಮ್ಹಜಿ ಜೀಬ್ ವೊಡ್ಡ್ಯಾರೀ ಆಯ್ಲಿನಾ. “ಹಾಂತುಂ ಮಾಸ್ ಖಂಚೆಂ? 

ಾಂದ್ವಯ್ ಖಂಚಿ? ಮ್ಹಣೊನ್ ಕಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ಮ್ಹಜಿ ಮಲಾಮತ್ ಜಾಲ್ಕಾ! ಸಗ್ಳೆಂ 

ುರಯ್ಹಾಂ ಪರ್ಕಿ ಫ್ರೆಂಚ್ ಭಾಸೆನ್. ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಂವ್ ಚಿಕ್ಕೆಶೆಂ ಗೊಂದೊಳ್ಳೂಂ'' 

ಸ್ಹಳಂ೦ ಹಾಂವೆ. 

“ಚಲ್ ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ಸಹಾಯ್ ದಿತಾಂ” ಮ್ಹಣಾಲಿ ತಿ ಮಾನೆಸ್ತಿನ್. ಆನಿ 

ನಾತಾಂತ್ಲೊ “ಮೆನ್ಶ್ಕೂ'' ಘೆತ್ಲೊ. ಮಾಸಾಚಿಂ ಆನಿ ರಾಂದ್ವಯೆಚಿಂ ಜೆವ್ಲಾಂ ಖಂಚಿಂ 

೦ ತಿಣೆ ಮ್ಹಾಕಾ ವಿವರುನ್ ಸಾಂಗ್ರಚ್, ಮ್ಹಾಕಾ ಜೆವಾಣ್ ಓರ್ಡರ್ ಕರುಂಕ್ 

ಹಾಯ್ ಕೆಲಿ. 

ಮ್ಹಾಕಾ ನೀಜ್ ಜಾವ್ನ್ ಮುಕ್ತಿ ಲಾಬ್ಲ್ಲೊ ಆನಂದ್ ಭಗುನ್ ಹಾಂವೆ ತಿಚೊ 

ುಪ್ಕಾರ್ ಭಾವುಡ್ಡೊ. ಅಶೆಂ ಜಾಲಿ ವಳಕ್ ಎಕಾ ದಯಾಳ್ ಸ್ತ್ರಿಯೆಚಿ. ಆಮಿ 

ಕಾಮೆಕಾಚೊ ಸಂಪರ್ಕ್ ದವರ್ಲೊ. ಹಾಂವ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಾಂತ್ ಆಸ್ತಾಸರ್ ತಿಣೆ ಮ್ಹಾಕಾ 

ಡನ್ ಶ್ಲೆರಾಚೊ ತಿಚೊ ಎಳಾಸ್ ದಿಲೊ ಆನಿ ಹರ್ಕಕ್ ಆಯ್ತಾರಾ ತಿಚಾ ಘರಾ 

ಸ್ಹಾಕಾ ಜೆವ್ಲಾಕ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಬರ್ಕಾ ಮನಾಚೆಂ ಸ್ವಾದಿಕ್ ಆಮಂತ್ರಣ್ ದಿಲೆಂ. 
00 

J ಸಾಕಾ ಬಾಯ್ಲ್ ಮನ್ಮ್ಯಾಂ ಥಂಯ್ ಆಸ್ಚೂ ನಪ್ರ್ಯೊಗ್ ಆನಿ ಲಜ್ ಸೊಡೊಂವ್ಕ್ 
[a 

ಣೆ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕೆಲೆಂ. ಬಾಯ್ಲ್ ಮನ್ಮ್ಯಾಂಯೀ ಜನ್ಮಾಲ್ಲಿಂ ಮನ್ಶ್ಯಾ ಕುಳಿಯೆಚಿಂಚ್ 

ಣೊನ್ ತಿಣೆ ಮ್ಹಾಕಾ ರೆತಿರೆಚೊ ಶೆರ್ಮಾಂವ್ ದಿಲೊ. ) 
ವ 
0 

ಸುರ್ವೆರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಲಿಸಾಂವ್ ನಹಿಂ ಬಗಾರ್ ಆಡೆಚಿ ಕರಂದಾಯಿ 

ಳ್ಳ ಬರಿ ಭೊಗ್ಗೆಂ! ಹಾಂವ್ ಬಾಯ್ಲಾಂಕಡೆ ಉಲಣ್ಕಾಕ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಬುನ್ಶ್ಕಾದ್ 
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ಘಾಲುಂಕ್ ಕಬೂಲ್ ನಾತ್ಲ್ಲೊಂ. ಕ್ರಮೇಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಮಾಜಿಕ್ ರೀತ್ ನೀತ್ 

ಚಾಲ್-ಚಮ್ಮಾಣ್ ಕಳೊನ್ ಆಯ್ಲಿ ಆನಿ ಅಶೆಂ ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಲಜೆರ್ ಜಯ್ಕ್ 

ವ್ಹಲೆಂ. 

ಮ್ಹಾಕಾ ಚಿಂತುಂಕ್ ಆಯ್ದೆಂ ಕೀ, ಹಾಂವೆ ಸುರ್ವೈೆರ್ಚ್ ಸುಟಾವೆಂ ಉಲಣೆ ಆನಿ 

ನಿತಳ್ ನಿಸ್ಕಳ್ ಸ್ತ್ರೀ ಚಿಂತಾಪ್ ತಸೊ ಸಂಪರ್ಕ್ ಸ್ಥಾಪನ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಜಾಲ್ಕಾರ್, ಹಾಂವ್ 

ಹ್ಯಾ ನಮುನ್ಮಾರ್ ಗೊಂದೊಳಾಂತ್ ಸಾಂಪಡ್ತೊಂನಾ ಮ್ಹಣ್. ಎಕಾ ಪತ್ರಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ 

ಮ್ಹಜಿಂ ಭಗ್ಣಾಂ ತಿಕಾ ಹಾಂವೆ ರೂಪಿತ್ ಕರ್ನ್ ವಿವರ್ಸುನ್ ಸಾಂಗ್ಲಿಂ. ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ 

ಮತಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಕಳ್ವಳ್ಳಾಂತ್ಲಿ ಸುಟ್ಕಾ ಮಾಗುನ್ ಘೆತ್ಲಿ. 

“ಆಮ್ಚಿ ಬ್ರಾಯ್ಬನ್ ಭೆಟ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಲಗಾಯ್ಕ್ ಎಕಾ ಆವಯ್ಡ್ ಪುತಾಚಿ ಜತನ್ 

ಘೆತ್ಲ್ಲ್ಯಾಬರಿ ತುಂವೆ ಮ್ಹಜಿ ಜತನ್ ಫೆತ್ಲಿಯ್. ತುಂವೆ ಇತ್ತೂನ್ ಪರ್ಕಾಂತ್ 

ಚಿಂತ್ಲೆಂಯ್ಕೀ ಹಾಂವೆ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಬರೆಂ. ಅಶೆಂ ತುಂವೆ ಮ್ಹಾಕಾ ತರ್ನ್ಯಾ 

ತರ್ನ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಂಚಿ ವಳಕ್ಯೀ ಕರ್ನ್ ದಿಲಿಯ್. ಭೆಷ್ಟೆಂ ತರೀ ಅಸಲಿ ಅವಸ್ಥಾ 

“ಆಂಬ್ಕಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ಕುಂಬ್ಕಾರ್'' ವ್ಹೆಚಾ ಆದಿಂ ಖರಿ ಗಜಾಲ್ ತುಕಾ ಸಾಂಗುನ್, 

ತುಕಾ ಕಸಲ್ಮಾಚ್ ರಗ್ಭ್ಯಾಂಕ್ ವಳಗ್ ಕರ್ಚಾ ಆದಿಂ ಹಾಂವೆ ಸತಾಚೆಂ ಕುಮ್ಸಾರ್ 

ಜಾಯ್ದೆ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಪಕ್ಷೆಕ್ ಆಬೈ, ಹ್ಯಾ ಪತ್ರಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಸತ್ ಉಗ್ದಾಪೆಂ ಕರುಂಕ್ 

ಖುಶಿ ವ್ಹೆಲ್ಕಾ. ಹಾಂವೆ ಆರಂಭಾರ್ಚ್ ಸಾಂಗಾಜಾಯ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ ಕಿ, "ಹಾಂವ್ 

ಕಾಜಾರಿ ಮನಿಸ್ ಜಾವ್ನಾಸಾಂ. ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ನಹಿಂ ಎಕಾ ಭುರ್ಥ್ಯಾಚೊ ಬಾಪುಯ್ 

ಸಯ್. ಇಂಡಿಯಾಚೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಶಿಕ್ಟಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ಹ್ಮಾ ತಾಂಚ್ಛಾ ಖಾಸ್ಸಿ 

ಜಿವಿತಾ ವಿಶ್ಕಾಂತ್ ಆಪ್ಲಿ ಖರಿ ಗಜಾಲ್ ಲಿಪಯ್ತಾತ್. ಹಾಂವ್ ಲ್ಹಾನ್ ಭುರ್ಗೊ 

ಆಸ್ತಾನಾಂಚ್ ಮ್ಹಜ್ಮಾ ವ್ಹಡಿಲಾಂನಿ ತಾಣಿಂಚ್ ಸಯ್ರಿಕ್ ಕರ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಾಜಾರಾಚ್ಕಾ 

ಎಕ್ಟೊಟಾಂತ್ ಗಾಂಟಾವ್ನ್ ಸೊಡ್ಲ್ಲೊ. ಮ್ಹಾಕಾ ಆತಾಂ ಲ್ಹಾನ್ ಚೆರ್ಕೊಯೀ ಆಸಾ. 

ಹೊ ಘುಟ್ ಎದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಗುಪಿತ್ ಹಾಂವೆ ದವರುಂಕ್ ನೊಜೊ ಆಸ್ಲ್ಲೊ. 

ತರೀ ವೇಳ್ ಉತರ್ಹ್ವ್ವಾ ಆದಿಂ ದೆವಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಹಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಸುಟಾವಿಂ ಉಲಪ್ನ 

ಸತ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಫಾವೊ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹಾಂವ್ ತಾಕಾ ಅರ್ನಾಂ ದಿತಾಂ. 

ದೆಕುನ್ ಹ್ಯಾ ಬಾಬ್ರಿನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತುಂ ಭೊಗ್ಗಿತೆಲಿಯ್ ಮ್ಹಣ್ ದೃಢ್ 

ಪಾತೈೆತಾಂ. ಹಾಂವೆ ಚೆಡ್ಚಾಲಾಗಿಂ ಕಸಲೊಚ್ ವಾಂಜ್ಞೊ, ಅಶುದ್ಹ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ಕರುಂಕ್ 

ನಾ. ಆನಿ ತುಕಾ ಮ್ಹಜೆ ಥಂಯ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ ವಿಶ್ವಾಸ್ ದೆಸಗ್ರಾರ್ ಕರುಂಕ್ ನಾ. 

ಹಾಂವ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ತುಂ ನೆಣಾಂಯ್ ಆಸೊನ್ ಆಬ್ಬೆ, ತುಂವೆ ನಿತಳ್ 
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ಛ್ಹಾನ್ ಆನಿ ಬೊವ್ ಸಮ್ದಿಕಾಯೆನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ವಾಗಯ್ದ್ಲೊಯ್ ಆನಿ ಸುಧಾರ್ಸುನ್ 

ಲೊಯ್. ಹ್ಮಾ ಫುಡೆಂ ತುಂವೆ ಗುಸ್ಪಡ್ ಗೊಂದೊಳಾಂತ್ ಸಾಂಪಡ್ಡೊ ಸಂದ್ರಾಪ್ 
ಕಯ್ದೆ ದೆಕುನ್ ಮುದ್ದಮ್ ಹಾಂವ್ ಹೆಂ ಕ್ರಮ್ ಫೆತಾಂ. 

ಹಂ ಪತ್ರ್ ತುಕಾ ಮೆಳ್ಲ್ಲೆಂಚ್ ಹ್ಮಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸವಾಯ್ ಬುಧ್ವಂತ್ಕಾಯೆಕ್ ತುಂ 

ರ್ಹಾಕಾ ಕಾಂಶಾಳ್ಭ್ಯಾರ್ ತಿ ತುಜಿ ಚೂಕ್ ಕೆದಿಂಚ್ ಜಾಯ್ನಾ. ತುಜ್ಕಾ ಬರ್ಕಾ ಮನಾಕ್ 

ನಿ ಖರ್ಕಾ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ಚಿರಯಣಿ ಜಾವ್ನಾಸಾಂ. 

ಹ್ಯಾ ಫುಡೆಂ ಮಾತ್ರ್ ತುಕಾ ದೂಖ್ ಆನಿ ಸಂತಾಪ್ ಉಬ್ಬಾಂವ್ದೆಂ ಘಡಿತ್ ಮ್ಹಜೆ 

ಾಎವ್ನ್ ಘಡ್ಚಂನಾ. ಹ್ಮಾ ವಿಶಿಂ ತುಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಸುಧಾರ್ಸುನ್ ವ್ಹರ್ಕಿ ಜಾಲ್ಕಾರ್ ಹಾಂವ್ 

ಕ್ತಲೊಂ ಕೀ, ಹಂ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಮ್ಹಣ್ ತುಜೆಂ ಬರೆಂ ಮನ್ ಆನಿ ಖರೆಂ ಕಾಳಿಜ್. 

ನಿ ಮಹಾನ್ಪಣ್...'' 

ಹಂ ಪತ್ರ್ ಪಾಟಯ್ಲ್ಲೆಂಚ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಳಾಚಿ ಜಡಾಯ್ ಹಾಳು ಜಾಲಿ ಆನಿ 

ಜ್ಯಾ ಪತ್ರಾಕ್ ಕೂಡ್ಲೆ ಜವಾಬ್ಯೀ ಆಯ್ಲಿ. 

“ಮ್ಹಾಕಾ ತುಜೆಂ ನಿತಳ್ ಮನಾನ್ ಬರಯ್ಲಲೆಂ ಪತ್ರ್ ಪಾವ್ಲೆಂ, ವಾಚುನ್ 

ಸೊನ್ ಹಾಸೊನ್ ಮ್ಹಜಿಂ ಕುಸಾಳಾಂ ದುಖ್ಲಿಂ. ತುಜೆಂ ಕಪಟ್ಪಣ್, ದಗಾಲ್ಬಾಜ್ 

ನಿ ಪಾತ್ಕಾಂವಿಶಿಂ ತುಂ ಕಳ್ಚಳೊನ್ ಬರಯ್ತಾಯ್, ತಂ ಸತ್ಚ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಜಾಲ್ಕಾರ್ 

ಕಾ ಪೂರಾ ತೆಂ ಭೊಗ್ಗಿಯೆತ್. ಪುಣ್ ವೆಳಾರ್ ತುಂವೆ ಮ್ಹಾಕಾ ಖರಿ ಗಜಾಲ್ 

ಫ್ಸಿಲ್ಲಿ ಬರೀ ಜಾಲಿ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಘರಾ ತುಕಾ ಮಾಯಾಮೊಗಾಚೊ ಸ್ಟಾದಿಕ್ ಯೆವ್ಕಾರ್ 

ಲ್ಲೊ ಆನಿ ದಿಲ್ಲೆಂ ಆಪೊವ್ಲೆ, ತೆಂ ಸದಾಂಚ್ ಜಿವಿತ್ ಆಸ್ತಲೆಂ. ತುಜ್ಕಾ ಯೆಣ್ಕಾಕ್, 
) ೦ವ್ಚಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಆಮಿ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್ತಲ್ಯಾಂವ್. 

ತುಜ್ಕಾ ಬಾಳ್-ಲಗ್ನಾವಿಶಿಂ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ರಾಕ್ತಾಂವ್. ಆನಿ ಕುಸಾಳಾಂ ದುಖ್ತಾಸರ್ 

ಸೂಂಕ್ ನೀಬ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಸಾಂವ್! 

ತುಕಾ ಹಾಂವೆ ಪರತ್ ಭರ್ವಸೊ ದಿಂವ್ಚಿ ಗರ್ವ್ ನಾ ಕೀ, ಆಮ್ಚೆ ಮಧೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ 

ಬ ಅಪರ್ದಾನಿಮ್ಮಿಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ವಿಶ್ವಾಸಾಚ್ಮಾ ಭಂಡಾರಾಕ್ ಕಸಲೊಚ್ ಮಾರ್ 

ಜು ನಾ.” 

ಹೆ ಫುಡೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಾಳ್ಲಗ್ಗಾವಿಶಿಂ ಪರ್ಗಟ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಹಾಂವೆ 
ಲಿಚ್ ಘಳಾಯಿ ಕರುಂಕ್ ನಾ ವ ಸತ್ ಲಿಪವ್ನ್ ವ್ಹರುಂಕ್' ಪ್ರಯತನ್ 
0ಕ್ಯೀ ನಾ. | 
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ಸಮಡ್ಕ್-ಧರ್ಮಾಂಚಿ ವಳಕ್ 
ಇಂಗ್ಲೆಂಡಾಂತ್ ಮ್ಹಜಿಂ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂ ಸಂಪ್ಲ್ಯಾ ನಂತರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದೊಗಾಂ 

ತತ್ವಜ್ಞಾನಿಂಚಿ ವಳಕ್ ಜಾಲಿ. ತೆ ದೊಗೀ ಆಂಕ್ಟಾರ್. ತಾಣಿಂ ಮ್ಹಜೆಕಡೆ ಭಗವತ್ 

ಗೀತಾವಿಶಿಂ ತರ್ಕ್-ವಿತರ್ಕ್ ಚಾಲು ಕೆಲೆಂ... "ಸರ್ ಎಡ್ವಿನ್ ಆರ್ನೊಳ್ನ್' ಹಾಣೆ 

ಭಗವತ್ ಗೀತಾ ಭಾಷಾಂತರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ Song Celestial “ದಿವ್ಕಾ ವ ಸರ್ಲಿಂಚೆಂ 

ಕಂತಾರ್'' ತೆಂ ವಾಚುನ್ ಅದ್ಕಯನ್ ಕರುಂಕ್ ತಾಣೆ ಮ್ಹಾಕಾ ತಾಂಚ್ಛಾ ಘರಾ 

ಆಪಯ್ಲೊ. 

ಖರೆಂಚ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಕಾರ್, ಮ್ಹಾಕಾ ಕಠೀಣ್ ನಪ್ರೊ ಗ್ ಜಾಲೊ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ 

ಜನ್ಮಾಂತ್ ಹೊ ಗೊಂದೊಳ್ ಸಂಸ್ಕೃತ್ ವ ಗುಜ್ರಾಥಿ ಸಾಹಿತ್ಕ್ ವಾಚುನ್ ಹಾಂವ್ 

ನೆಣಾಸ್ಲೊಂ. ಹಾಂವೆ ಜನ್ಮಾಂತ್ "ಭಗವತ್ ಗೀತಾ' ವಾಚುಂಕ್ಚ್ ನಾ, ಮ್ಹಣ್ 

ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಲಜ್ ದಿಸ್ಲಿ. ಜಾಲ್ಕಾರೀ ಹುರುಪಾಚ್ಕಾ ವದನಾನ್ ತಾಂಚ್ಯಾ 

ಬರ್ಕಾ ಮನಾಚ್ಕಾ ಆಪವ್ಣಾಕ್ “ಜಾಯ್ತ್'' ಮ್ಹಣೊನ್ ಖುಶೆನ್ ಸಮ್ಮತಿ ದಿಲಿ. 

ಸಂಸ್ಥೃತ್ ಭಾಷೆಚಿ ಶ್ಲೋಕಾಂ ಇಂಗ್ಲಿಷಾನ್ ಭಾಷಾಂತರ್ ಕರ್ನ್ ತಾಚೊ ಅರ್ಥ್ 

ಅನುವಾದಾನ್ ಪಿಂತ್ರಾಂವ್ಕ್ - ಮ್ಹಜಿ ನಿಪುಣಾಯ್ ಪಾವಾನಾಸ್ತಾನಾ, ಮ್ಹಾಕಾ ಗಾಗ್ 

ಯೇಂವ್ಕ್ ಸುರು ಜಾಲಿ ಆನಿ ತೋಂಡ್ ಬಾಂಧ್ಲೆಂ. ಶ್ಲೋಕ್ ಅಶೆ ಸಾಂಗ್ತಾ... 

“ಜರಿತರಿ ಎಕಾ ವ್ಯಕ್ತಿನ್ ವಿಶ್ವ್ಯಾಂಚ್ಕಾ ಸುಖಾವಿಶಿಂ ನಿಯಾಳ್ ಕೆಲ್ಮಾರ್ ಥಂಯ್ಸರ್ 

ಕಿರ್ಹಾತಾ ಆಕರೃಣ್ ಜೆಂ ವೊಡ್ಡೆಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ದಿತಾ. ವೊಡ್ಡಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಮಹೋನ್ನತ್ 

. ಸಿಕ್ಕೆಚಿ ಮಧುಮೋಹಕ್ ತಾಳ್ನಿ. ಜಿ ಹಾಡ್ತಾ ಜಾದು ಸಕತ್ ಆನಿ ಮನ್ಮ್ಯಾಚ್ಕಾ ಮತಿಕ್ 

ನಿರ್ದಕ್ಷಾ. ತಿ ಫಟಯ್ತಾ ಚಿಂತಾಪ್, ಉತ್ತೀಮ್ ಉದ್ದೇಶ್, ಜರ್ಕರ್ ಉದ್ದೇಶ್, ಮತ್, 

ಮನಿಸ್ ಸಗ್ಳಿಂ ಧ್ವಂಸ್ ಜಾಲ್ಮಾರೀ ಆಬೈ ಉರ್ತಾ ಉತ್ತೀಮ್ ಚಿಂತಾಪ್ ಸದಾಂಕಾಳ್.” 

(ಹೊ ಫಕತ್ತ್ ಅನುವಾದ್ ಮಾತ್ರ್) ಸ್ವರ್ಲೀಯ್ ಜಾಣ್ವಾಯೆಚಿಂ ಶ್ಲೋಕಾಂ ವಾಚುನ್ 

ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಅಗಾಧ್ ಮೋಗ್ ಆನಿ ಅಭಿಮಾನ್ ಕಿರ್ದಾಲೊ. ಜಾಚಿ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿ 

ನಿರಂತರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ವ್ಹಾಜ್ತಾಲಿ. ಹೂ ಬೂಕ್ ಸತಾಚ್ಕಾ ಆನಿ ನಿತಿಚ್ಕಾ 

ರುಜ್ವಾತಿನ್ ರೂಪಿತ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಅಮೊಲಿಕ್ ಜಾಣ್ವಾಯೆ ಭಂಡಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲ್ಲೆಂ 

ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಹಾಂವ್ ಥಳ್ ನಾತ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಚ್ಮಾ ಗುಂಡಿಯೆಂತ್ ಅಸಹಾಯಕ್ 

ಥರಾನ್ ಉಪೈೆತಾನಾ, ಆಬೈ ಹೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಎಕಾ ಬುಡ್ಡ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ 

ಬಚಾವೆಚಿ “ತಣಾಚಿ ಆಶಿ?” ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲಿ. 

ಸರ್ ಎಡ್ವಿನ್ ಆರ್ನೊಳ್ನಾಚೆಂ ಭಾಷಾಂತರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಉತ್ತೀಮ್ 

ವರಾ ಚೆಂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶೈಲೆನ್ ರೂಪಿತ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಸಾಹಿತ್ಕ್ ಭಂಡಾರ್. ಹಾಂವೆ ಗೀತಾ 
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2ಚ್ಲ್ಯಾರೀ ಮ್ಹಾಕಾ ತ್ಕಾ ಉತ್ರಾಂಚೊ ಗಾತ್, ಪರಿಮಾಣ್ ಆನಿ ಜಾಣ್ಟಾಯ್ 

ರಿಪೂರ್ಸ್ ರಿತಿನ್ ಕಳೊಂಕ್ ನಾಸ್ತಿ. ಸಬಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮ್ಹಜಿ ಮತ್ 

ರಿಪಿಕಾಯೆಕ್ ಪಾವ್ಹಾ ನಂತರ್ ಹ್ಕಾ ಸುಮಧುರ್ ಮಹೋನ್ನತ್ ಸಕ್ತೆಚ್ಮಾ ಸ್ವರ್ಲೀಯ್ 

ನಣ್ವಾಯೆಚ್ಛಾ ಗೊಡ್ಸಾಣೆಚಿ ರೂಚ್ ಚಾಕ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ಮ್ಹಜೆಂ 

ಸ್ಪಡ್ತೆಂ ಅಧ್ಯಯನ್ ಜಾಲೆಂ. 

ಆರ್ನೊಳ್ನ್ ಭಾಭಾವಾಂನಿ “ಲೈಟ್ ಒಫ್ ಏಶ್ಯಾ'' ಮ್ಹಣ್ ಬರಯ್ಲಲೊ ಬೂಕ್, 

ೂ ಹಾಂವೆ ಬೋವ್ ಅಭಿರುಚಿನ್ ವಾಚ್ಹೊ. ತಾಣೆಂಚ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತತ್ವ್ಶಾಸ್ತ್ರಿಕ್ 

೦ತ್ಪ್ಬಾಚ್ಮಾ ಮಹಾನ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚಿ ವಳಕ್ ಕರ್ನ್ ದಿಲಿ. ತಾಂಚಿಂ ನಾಂವಾಂ ಮಡಾಮ್ 

ನ್ಲಿವಾಟ್ಸ್ಕೀ' ಆನಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಆನ್ನಿ ಬೆಸೆಂಟ್ - ಹಾಂಚ್ಕಾ ಘರಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಪವ್ನ್ 

ಲೊ. ಶ್ರೀಮತಿ ಬೆಸೆಂಟ್ ತೆದಾಳಾಚ್ “ಥಿಯೊಸೊಫಿಕಲ್ ಸೊಸಾಯ್ಬಿಕ್'' ಭರಿ 

ಇಲ್ಲಿ. ಹ್ಮಾ ಅಗಾಧ್ ಚಿಂತ್ಸಾಂವಿಶಿಂ ವಾದ್ವಿವಾದ್ ಚಲ್ತಾನಾ ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಜೆ ಕಾನ್ 

ೂಳೆ ಮಾತ್ರ್ ಉಗ್ಕೆ ದವರ್ಲೆ ಜಾಲ್ಕಾರ್ ತೋಂಡ್ ಬಂಧ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. 

ತ್ಕಾಚ್ ತೆಂಪಾರ್ ಹಾಂವ್ ಎಕಾ ಗೊರ್ಕಾ ಸಸ್ಕಹಾರಿಕ್ ವ್ಯಕ್ತಿಕ್ ಅವಿತ 

'ಟ್ಲೊಂ. ತೊ ಮ್ಹಂಜಜೆಕಡೆ ಕ್ರಿಸ್ತ್ಮಾಂವ್ಪಣಾವಿಶಿಂ ಅಧ್ಯಯನಾಕ್ ಬುನ್ಕಾದ್ 

ನಾಲಿಲಾಗ್ದೊ. ತರ್ಕ್ ವಿತರ್ಕ್ ಚಲ್ಲೆಂ. ತೆದಾಳಾ ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಜ್ಮಾ ರಾಜ್ಕೋಟ್ 

ನ್ಫೋಗಾವಿಶಿಂ ವಿವರುನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ಆಯ್ಕೊನ್ ತೊ ಹಂಡ್-ಗಾರ್ ಜಾಲೊ ಆನಿ 

ದೆಲಾರ್ಚ್ ಕೊಸಾಳ್ಳೊ. ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ, “ಆಪುಣ್ ಸಸ್ಯಹಾರಿ. ಮಾದಕ್ 

'ಯೊಣೆ ಕೆದಿಂಚ್ ಆಪಡ್ನಾ. ಜಾಲ್ಕಾರ್ ಚಡಾವತ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಸೊರೊ 

ಯೆತಾತ್ ಆನಿ ಮಾಸ್ ಮಾಸಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ ತಾಂಚೆಂ ಚಾಲ್ತೆಂ ಖಾಣ್. ಪವಿತ್ಸ್ 

)ಸ್ಪಕಾಂತ್ ಖಾಣಾ-ಪಿಯೊಣ್ಮಾವಿಶಿಂ ಆಡ್ವಾರ್ಲೆಲೆಂ ಕಾಂಯ್ ವಾಚುಂಕ್ ಮೆಳಾನಾ 

ನ್ಹಿಣೊನ್ ಬಾಯ್ಬಲಾಚಿ ಏಕ್ ಪ್ರತಿ ತಾಣ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಲಿ. ಹಾಂವೆ ತಿ ಮೊಲ್ ದೀವ್ನ್ 

ತ್ತಿ. ಆನಿ ವಾಚುಂಕ್ ಧರ್ಲೆಂ. ಜಾಲ್ಕಾರ್ ಪರ್ನೊ ತಸ್ತಾಮೆಂತ್ ವಾಚುಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ 

ಷ್, ಜಾಲೆ. ಪುರಾತನ್ ಘಡ್ಪಾಂ ವಾಚ್ತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಗಾಢ್ ನೀದ್ ಪಡ್ಡಿ. ಹೊ 

ೂಕ್ ವಾಚುನ್ ಸಂಪಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಿವಾರ್ ಆಯ್ಲೆಂ. 

ಜಾಲ್ಯಾರ್ ನವ್ಮಾ ತಸ್ತಾಮೆಂತಾಂತ್ಲೊ “ದೊಂಗ್ರಾವಯ್ಲೊ ಪ್ರಸಂಗ್' ಮಾತ್ರ್ 

ತಚ್ತಾನಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ "ಕಸ್ಸ್' ಜಾಲೆಂ. ಜೆಜು ಸಾಂಗ್ತಾ: 

“ಹಾತಕ್ ಪಯ್ಸ್ ಕರಿಜೆ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಪಾತ್ಕಾಚೆ ಸಮಯೆ ಪಯ್ಸ್ ಕರಿಜೆ” ಉಪ್ರಾಂತ್ 

ಿಣ್ತಾ ಜೆಜುಕ್ರೀಸ್ಟ್: “ಜೊ ಕೊಣ್ ತುಕಾ ಉಜ್ಜ್ಯಾ ಕಾನ್ಸುಲಾಕ್ ಥಾಪಾಡ್ ಮಾರ್ತಾ, 
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ತಾಕಾ ದಾವಂ ಕಾನ್ಸೂಲ್ಯೀ ವಡ್ಡಾಯ್.'' ""ಎಕಾ ಮನ್ಶ್ಯಾನ್ ತುಜೊ ಕೋಟ್ 

ವ್ಹೆಲೊ ತರ್, ತಾಕಾ ತುಜೆಂ ಖೊಮಿಸ್ಯೀ ಕಾಡ್ನ್ ದೀ.'' 

ಹಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್ ಪವಿತ್ರ್ ಆನಿ ಅಗಾಧ್ ಸಾಸ್ಲಾಚ್ಕಾ ಸಾಸ್ಲಾಕ್ 

ಬಾಳ್ವೊಂಚಿ ಜಾಣ್ಚ್ವಾಯೆಚಿ ಅಮೂಲ್ ನಿಧಿ. ಹೆಂ ವಾಚುನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಎಕಾ ವಿಚಿತ್ರ್ 

ಪ್ರೇರಣಾಚಿ ತೃಪ್ತಿ ಲಾಭ್ಲಿ. | 

ಅಶೆಂ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಯ್ಲೊ ಶಾಮಲ್ ಭಟಾಚ್ಕಾ ಉತ್ರಾಂಚೊ ಕೀ, “ಏಕ್ 

ಕಪ್ಪ್ ಉದಾಕ್ ಮಾಗ್ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ದಾಧೊಸ್ ರಸ್ ಭೋಜನ್ ವಾಡ್.” ಆನಿ ಅಶೆಂ 

ಹಾಂವ್ ಗೀತಾ, “ಆಸ್ಸಿಯಾಚೊ ದಿವೊ'', ದೊಂಗ್ರಾವಯ್ಲೊ ಪ್ರಸಂಗ್ ಹಾಂಕಾಂ ತಾಳ್ 

ಪಡ್ತಾಗೀ; ಹಾಂಚೆಂ ಮೂಳ್ ವಿಂಗಡ್ ಜಾಲ್ಕಾರೀ ಶೆವೊಟ್ ಏಕ್ಚ್ ಆಸಾಗೀ ಹಂ 

ತಜ್ವೀಜ್ ಕರ್ಮಾಲೊಂ. 

ಸಂಸಾರಿ ಸರ್ಟ್ ವಸ್ತುಂಚೊ ತ್ಕಾಗ್ ಕರ್ಡ್ ವಾಸ್ತವಿಕ್ ಸಂಸಾರ್ ಸಾಂಡ್ಜೆಂ 

ಜಾವ್ನಾಸಾ “ಪರಮ್ ಧರ್ಮ್?” ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಲಿಸಾಂವ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಚಡ್ ಆನಿ ಚಡ್ ರುಚ್ಲೆಂ. 

ಹ್ಮಾ ಚಿಂತ್ಸಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪ್ರೇರಣ್ ದಿಲೆಂ ವಾಚುಂಕ್ ಆನಿ ಅಧ್ಯಯನ್ ಕರುಂಕ್ 

- ಸಂಸಾರಾಚ್ಮಾ ಹೆರ್ ಧರ್ಮಾಂ ವಿಶಿಂ. ಎಕ್ಲೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ “ಕಾರ್ಲಾಯ್ಡ್' ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ 

ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರಿಚೊ ಬೂಕ್, ಹಾಂತುಂ ವೀರ್ ಸಕ್ತಿ ಆನಿ ತಾಚ್ಕಾ "ಸಕ್ತಿ ಪುರ್ತಿ ಭಕ್ತಿ' ಹಾಂವೆ 

ತಾಂಚ್ಕಾ ಶ್ಕಾಥಿ, ಧೈರ್ ಆನಿ ಶೌರ್ಕ್ವಿಶಿಂ ವಾಚ್ಲೆಂ. ಪ್ರವಾದಿಚ್ಕಾ ಸಾದ್ಯಾ ಸಂಪ್ಕಾ 

ಸರಳ್ ತಶೆಂ ಧಂಡವ್ಲಚ್ಕಾ ಜಿಣಿಯೆಂತ್ ರೀತ್, ನೀತ್ ಆನಿ ದೈವಿಕ್ ಥಿರಾಸಣ್ 

ಆಟಾಪ್ಲ್ಯಾ. ತಾಚ್ಕಾ ಬರ್ಬಾಂನಿ ಹಂ ರುಜು ಜಾತಾ. 

ಅಶೆಂ ಘಡ್ಕಾನಾ ಆಬೈ! ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವಕಾಲತ್ ಶಿಕ್ಬಾಚೆಂ ಲಿಸಾಂವ್ ಆನಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಚೆಂ 

ಚಿಂತಾಪ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಧೊಸುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ. ತರೀ ಹ್ಕಾ ಫುಡೆಂ ಸರ್ಲ್ಸ್ ಸಂಸಾರ್, ದೇವ್, 

ಮನಿಸ್ ಆನಿ ಪ್ರಕೃತಿಚ್ಯಾ ಹೆರ್ ರಚ್ನಾಂವಿಶಿಂ ಅಧ್ಯಯನ್ ಕರ್ಹಿ ಸವಯ್ ನಿರಂತರ್ 

ಚಾಲು ದವರಿಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ನಿಚೆವ್ ಕೆಲೊ. 

ಅಶೆಂ ಆಸ್ತಾನಾ ನಾಸ್ಕಿಕ್ಪಣಾಚೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ಆಮ್ಚಾ ಇಷ್ಟಾಂ-ಮಂತ್ರಾಂ ಥಂಯ್ 

ಎರಾಜ್ ಕರ್ವಾಲೆಂ. "ಶ್ರೀ ಬ್ರೇಡ್ ಲ್ಹೊ' ಹಾಚೆಂ ಚಿಂತ್ಸಾಸೂಕ್ಕ್ “ಚಾಲ್ತೆಂ'' ಸಿದ್ಧಾಂತ್ 

ವಾಚುನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ನೀಜ್ ಜಾವ್ನ್ ವೊರೊಡ್ ಆಯ್ಲೊ. ಹಾಂವ್ ಹಾಯ್ಸ್ಕೂಲಾಂತ್ 

ಆಸ್ತಾನಾಂಚ್ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ರುಧ್ರ್ ನಾಟಕಾಚೊ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಜೀವ್ 

ಉಗ್ದಾಸ್ ಆಯ್ಲೊ. 



ಬಾ. ಸೊಜ್, ಲಂಡನ್ HS 

ಶ್ರೀಮತಿ ಆನ್ನಿ ಬೆಸೆಂಟ್ ಹಿಕಾ ಸಗೆ ವಳ್ಕಾತಾಲೆ. ತಿಚೊ ನಾಸ್ಕಿಕ್ಪಣಾ ಥಾವ್ನ್ 

ಕ್ಪಣಾಕ್ ವರ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳಾರ್ ಅತಿಶಯ್ ಜಾಯ್ಕೆಂ ನಾ! ಹೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ 

ಕಾ ನಾಸ್ತಿಕ್ಪಣಾಚೊ ಕಾಂಟಾಳೊಚ್ ಆಯ್ಲೊ. 

: ಕ್ರಮೇಣ್ ತಿ ಪವಿತ್ರ್ ಉಜ್ವಾಡಾಚ್ಕಾ ಪ್ರೇರಣಾನ್ ಪಾಟಿಂ ಪರ್ತಾಲಿ. ಹಾಂವೆ 

ಬೂಕ್ ವಾಚ್ಲೊ. “ಆಪುಣ್ ಕಶಿಂ ಸರ್ವೆಸ್ಟರಾಚ್ಕಾ ಸಾಕ್ಸಿಕ್ ಪಾಟಿಂ ಪರ್ತಾಲಿಂ'' 

ಣೊನ್ ತಿಣೆ ತಾಂತುಂ ಅಧಿಕ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆನ್ ಪರಿಪೂರ್ಡ್ ರಿತಿನ್ ವಿವರಿಲಾಂ. 

ತ್ಕಾಚ್ ವೆಳಾರ್ "ಶ್ರೀ ಬ್ರೇಡ್ ಲ್ಹೊ' ಸರ್ದ್ಲೊ. ತಾಕಾ ದುಬ್ಳ್ಯಾ-ಧಾಕ್ಟ್ಯಾ 

ಮ್ಲಾರಾಂಚ್ಕಾ ಸೆಮಿತರಿಂತ್ ನಿಕೆಪಿಲೊ. ಹಾಂವ್ ತಾಚ್ಯಾ ಮರ್ದಾವಿಧಿಕ್ ಹಾಜಿರ್ 
ನ್ಲ್ಲೊಂ. ನಹಿಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಅಂದಾಜೆ ಪರ್ಮಾಣೆ, ತ್ಕಾ ತೆಂಪಾರ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಾಂತ್ 

ನ್ಲ್ಲೊ ಹರ್ಕಕ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಹ್ಮಾ ತರ್ಕಾಕೂಟಾಚ್ಕಾ ಸಾಂದ್ಕಾಕ್ ಅಂತಿಮ್ 

ಡೇವ್ಸ್ ಮಾಗೊಂಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ! ಮರ್ಲಾಕ್ ವ್ಹಚುನ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾನಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ 

ುಗ್ಡಾಂತ್ ಏಕ್ ಪಾದ್ರಿ ಆಸ್ಲ್ಲೊ. ತೊ ತಾಚೆಯಿತ್ತ್ಯಾಕ್ "ಮೌನ್' ಬಸ್ಲ್ಲೊ. 

ರೈಲ್ಗಾಡಿಯೆರ್ ಥಾವ್ನ್ ಎಕ್ಲೊ ದಾಟ್ ತಾಳ್ಕಾನ್ ಹ್ಯಾ ಸಾದ್ಯಾ ಪಾದ್ರಿಕಡೆ 

ಕಾರಿ, 

“ತರ್ ತುಂ ದೇವ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಪಾತ್ಮತಾಯ್ಲಿ?'' 

“ವ್ಹಯ್... ಹಾಂವ್ ಪಾತ್ಮೆತಾಂ'' ಮ್ಹಣಾಲೊ ಯಾಜಕ್ ಬೋವ್ ದಾಕ್ಸೆಣೆಚ್ಕಾ 

ಲ್ಯಾನ್. | 

“ತರ್ ತುಂ ಹ್ಮಾ ಸಂಸಾರಾಚಿ ಪರಿಧಿ (ಭಂವಾರ್) (c1rcumference) 28000 

ಯ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಒಪ್ಪಾತಾಯ್ಲಿ?'' ವಿಚಾರಿ ನಾಸ್ತಿಕ್ ಹಾಸ್ತ್ಯಾ ವದನಾನ್. 

“ತೆಂ ನೀಜ್ ಸತ್'' ಮ್ಹಣಾಲೊ ಹ್ಯಾ ಅಹ್ಟ್ಯಾ ವಾದಾಳಾಕ್ ಶಿರ್ಕಾಲ್ಲೊ 

ಯಾರಿ. 

"“ತರ್'' ಮ್ಹಣಾಲೊ ಹಟಾಕ್ ಪಡ್ಲ್ಲೊ ವಾಟ್ಸುರ್ - “ಸಾಂಗ್ ಮ್ಹಾಕಾ, ತುಜ್ಕಾ 

ವಾಚೊ ಪರಿಮಾಣ್ ಆನಿ ತಾಚೊ ಆಕಾರ್ ಆನಿ ಗಾತ್. ಆನಿ ತೊ ಆಸಾತ್ 

ರಯ್? ತೆಂ ಪುಣೀ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಾಂಗ್.” 

“ಬರೆಂ ತರ್'' ಮ್ಹಣಾಲೊ ಹ್ಯಾ ಅಹ್ಟ್ವಾ ವಾದಾಳಾಕ್ ಸಾಂಪ್ಡಾಲ್ಲೊ ಪಾದ್ರಿ. 

ಮಿ ಜಾಣಾ ಆಸಾಂವ್, ಸರ್ವಸ್ಫೊರ್ ದೇವ್ ಜಿಯೆತಾ, ಆಮ್ಚಾ ದೊಗಾಂಯ್ದಾ 

ಛ್ಹಾಂತ್.'' 
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“ಹ್ಹೂ ಹೋ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸಹ ಪ್ರಯಾಣಿಕ್. “ಮ್ಹಾಕಾ ಬುಧಿ ಪ್ರಕಾಸಾಕ್' 

ಪಾವಾನಾತ್ಲ್ಯಾ ಲ್ಹಾನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಲೆಕ್ಲ್ಲ್ಯಾಬರಿ ಲೆಕಿನಾಕಾ.'” 

ಪಾದ್ರಿನ್ ಸಾದ್ಕಾ ಸಹ-ಪ್ರಯಾಣಿಕಾಚೆಂ ನಟನ್ ಕೆಲೆಂ ಆನಿ ಮಾನ್ಸುಗೆನ್ ಮೌನ್' 

ಬಸ್ಲೊ. ಬಹುಷ್ಯ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಚೊ ಮಿಸ್ಕೆರ್ ನಿಯಾಳ್ನ್. 

ಹಂ ಅಥ್ಲಂ ತರ್ಕ್ ವಿತರ್ಕ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ನಾಸ್ತಿಕ್ಪಣಾ ಥಂಯ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ 

ಮ್ಹಜೊ ಕಾಂಠಾಳೊ ಆತಾಂ ದುಬಾರಿ ಜಾಲೊ. | 

ನಿರ್ಲತಿಕಾಂಚೊ "ದಾತಾರ್' ಜಾವ್ನಾಸಾ ದೇವ್ ಚ್ 

ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಜೆಯಿತ್ಲ್ವಾಕ್ ಚಿಂತ್ಲ್ಲೆಂಕೀ ಸಂಸಾರಾಚ್ಮಾ ಸರ್ ಧರ್ಮಾಂಚಿ ವಳಕ್ 

ಪಾಳಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಲ್ಮಾ ಆನಿ ಅಸಲ್ಮಾ ಜಾಣ್ವಾಯೆನ್ ಹಾಂವ್ "“ಭರ್ಲ್ಲೊ ಕೊಳ್ಳೊ'" 

ಮ್ಹಣೊನ್. ಹಾಂವೆಂಚ್ ಜಾಣಾ ಜಾಯ್ದೆ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ ಕೀ ವಿಶ್ವ್ ಧರ್ಮಾವಿಶಿಂ ಮ್ಹಜಿ 

ಮಾಹೆತ್ ಬೋವ್ ಕನಿಷ್ಟ್. "ಸತ್' ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಮಾರ್ ಹಾಂವ್ ಆಜೂನೀ 

ಚಿಂತ್ಪಾನ್ ಪ್ರಗತೆಚ್ಕಾ ಪಾಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಪಾವೊಂಕ್ ನಾತ್ಲ್ಲೊಂ. ಹಾಂವ್ ನಿಸ್ಸಿಚ್ಕಾ 

ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಪಾಂವ್ಚ್ಯಾರ್ಚ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಸ್ವಪ್ಲಾಂತ್ ಕೆಳಿಂ ಖಾತಾಲೊಂ. ಜಾಲ್ಕಾರ್, 

ಆಯಿನ್ಸ್ ವೆಳಾರ್ ಬಚಾವಿ ಕಶಿ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಚಿ ತೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲೆಂ ಮಾರ್ಮಿಕ್ 

ಮಿಸ್ಕೆರಾಚೆಂ ಗೊಂದೊಳಿಕ್ ಸವಾಲ್. ಜೊ ಕೊಣ್ ಆಪ್ಲ್ಲೈಸ್ಮಕಿಂ ಜಾಣ್ವಾಯೆಚ್ಛಾ 

ಶಿಖರಾಚೆರ್ ಆಸಾಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಮನಾಂತ್ ಕೆಳಿಂ ಖಾವ್ನ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ, ತಾಕಾ ಆತಾಂ 

ಖಚಿತ್ ಜಾಲೆಂಕೀ ಆಪುಣ್ ಶಿಕರಾಚೆರ್ ನಹಿಂ ಬಗಾರ್, ಮುಳಾಂತ್ ಆಸಾಂ 

ಮ್ಹಣೊನ್. 

ದೆಕುನ್ ಪರಿಪಕ್ವ್ ಅನ್ಟೋಗಾರಹಿತ್ ಸಮಡ್ತಿಚಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ನಿರ್ಫಳ್' 

ವ ವಾಂಜಡ್ ಚಿಂತಾಪ್. 

ಹ್ಯಾ ಆಪುಟ್ ಸತಾಚಿ ವಳಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಲಿ ಪ್ರಥಮ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಾಂತ್. ದೈವಿಕ್ 

ವಳಕ್ ದೇವ್ಸ್ಕುತಿ, ಮಾಗ್ಲೆಂ, ರಜಾರ್, ವೊರೆಸಾಂವ್, ಸತ್-ನಿತಿಚೊ ಬರೊ 

ಪ್ರಯೊಗ್ ಕರ್ದೊ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಬುನ್ಶಾದಿಚೆರ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಜಿವಿತ್ ಬಾಂಧುನ್ ಹಾಡ್ದೆವಿಶಿಂ. 

ಇಂಗ್ಲೆಂಡಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಶಿಕ್ಲೊಂ. ವಾಸ್ತವಿಕ್ ಜಿವಿತಾಚ್ಮಾ ಅಹ್ಟ್ವಾ ವಾದಾಳಾಂತ್ಲೊ 

ಹಾಂವ್ ಬಚಾವ್ ಜಾಲೊಂ ಕಶೆಂ ತೆಂ ಮಾತ್ರ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತೊ ರಚ್ನಾರ್ಚ್ ಜಾಣಾ 

ಕೀ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ತರುಣ್ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ನಹಿಂಚ್ ವಾಟ್ ದಿಸಾನಾಸ್ಲಿ ಬಗಾರ್, 

ಉಜ್ವಾಡ್ ದಿಸಾನಾಸ್ಲೊ. ತೆದಾಳಾ ಹಾಂವ್ ಲ್ಹಾನ್. ಮ್ಹಜಿ ಮತ್ ವಿಕಾಸ್ ಜಾಂವ್ಕ್ 

ನಾಸ್ತಿ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಮ್ಹಜಿ ಪ್ರಾಯ್ ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ. ಹಾಂವ್ ಸಂಸಾರಿ ಸಂಗ್ಮಿಂನಿ ಹಳ್ಳಾಳಿ 

(1 
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ಮ್ಹಾಕಾ ವಾಸ್ತವಿಕ್ ಸಂಸಾರಾಚಿ ಮಾಹೆತ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾ. ಹಾಂವ್ ಬಾಯ್ದೆಚೊ 

ವ್ ಆನಿ ಭುರ್ಲ್ಯಾಚೊ ಬಾಪ್ಯೀ ಜಾವ್ನಾಸಾಂ. 

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಉಗ್ದಾಸಾ ಪರ್ಮಾಣೆ ಗೆಲ್ಕಾ ವರ್ಸಾ (1890) ಇಂಗ್ಲೆಂಡಾಂತ್ "ಪೊಟ್ಸ್ಮತ್' 

ಕಡೆ ಸಸ್ಮಹಾರಾಚೊ ಏಕ್ ಸಮ್ಮೇಳ್ ಜಾಲೊ. ಹ್ಮಾ ಸಮ್ಮೇಳನಾಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ 

ಎಕೀನ್ ಇಷ್ಟಾಕ್ ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಪೊವ್ಣೆ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ. 

"ಪೊಟ್ಸ್ಮತ್' ಜಾವ್ನಾಸ್ಲ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಫಾಮಾದ್ ದರ್ಕಾ-ಹಾರ್ಬರ್. ಹ್ಕಾ ಹಾರ್ಬರಾ 

೦ ನೌಕಾದಳಾಚ್ಮಾ ನೌಕರಾಂಕ್ ಆನಿ ನಾವಿಕಾಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ಣೆ: ತಾರ್ಕೊಟ್ಕಾಂಕ್ 

ಫಕ್ ಹೊಸ್ಟಲಾಂ ಆಸ್ಲ್ಲಿಂ. ಹ್ಯೊ ಜೆವ್ಹಾಂ ದಿಂವ್ಚೊ ಬಾಯ್ದೊ ಖೊಟ್ಕೊಯೀ 

0, ಬರ್ಕೊಯೀ ನಹಿಂ. ಬಗಾರ್ ತಿಂ ನಾಗೊವ್ನ್ ಪಯ್ಕೆ ಭಿತರ್ ಘಾಲ್ಚಿ ಯುಕ್ತಿ 

ಆಸ್ಚಿಂ ಪ್ರವೀಣಾಂ. ಹಾಂಚ್ಕಾ ಘರಾಂನಿ ರಾವೊಂಕ್ ಠಿಕಾಣೊ ಠರಾಯ್ಲಲೊ. 

ರ್ ಸಮ್ಮಳಾಚೆ ಕಾರೈ-ನಿರ್ವಾಹಕ್ ಹೆ ವಿಶಿಂ ಸಂಪೂರ್ಲ್ ನೆಣಾರಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ದೆ. 

ಎಕಾ ದರ್ಕಾ-ಹಾರ್ಬರಾಚ್ಕಾ ಠಾಣ್ಕಾಂತ್ ಬರೊ ಜಾಗೊ ಖಂಚೊ ಆನಿ ಅಶ್ಲೀಲ್ 

ಟೊ ಜಾಗೊ ಖಂಚೊ ಮ್ಹಣ್ ತೆಂ ಆಪ್ರೂಬ್ ಸಯ್ರ್ಯಾಕ್ ಪಾರ್ಕುಂಕ್ಯೀ ಅತೀ 

 ಸಮ್ಮೇಳಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಮಿ ಆಮ್ಚಾ ಠಿಕಾಣ್ಕಾಕ್ ಗೆಲ್ಮಾಂವ್. ಜೆವ್ಲಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ | 

ಜ್ ಕಾರ್ದಾಂಚೊ ಖೆಳ್ ಖೆಳೊಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲೊ. ಘರ್ವಾಲಿಯೀ ಆಮ್ಚ್ಯಾ 

ಾಂತ್ ಭರ್ಸಾಲಿ ಕೀ ತ್ಕಾ ತೆಂಪಾರ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಾಂತ್ ಸಯ್ರ್ಯಾಂನಿ ಆನಿ ಕುಟ್ಮಾಚಾಂನಿ 

ಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ “ಜೆವ್ಲಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಾಮೂಹಿಕ್ ಖೆಳಾಂತ್ ಪಾತ್ರ್ ಪೌಂವ್ಚಿ 

ಕ್ರೂರ್ ಆಸ್ಲ್ಲಿ. ಹ್ಯಾ ದೋಷ್ರಹಿತ್ ನೆಣ್ತ್ಯಾ ಖೆಳಾಂತ್ ಹಾಂವೆಂಯೀ ಪಾತ್ರ್ 

ಕ್ಲೊ. ಹೊ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಏಕ್ ನಕ್ಲಿ ಖೆಳ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ಜಾಲ್ಕಾರ್ಯೀ ಹೊ 

* ನಹಿಂ ಬಗಾರ್ ಏಕ್ ರುಧ್ರ್ ನಾಟಕ್ಚ್ ಜಾಲೊ. ಆಂಬ್ಕಾರ್ ಥಾವ್ನ್ 

ಬ್ಕಾರ್ ಪಾವೊ! ಸಿದರಮದರ (ಬೆಫಿಕಿರ್) ಪಿಂತಾಚ್ಕಾ ಪಿಡೆರ್ ಪಡ್ಲೊ! 

ಪುಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ರಚ್ಚಾರಾನ್೦ಚ್ ರಾಕ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕೊಶೆಡ್ಹಾಂತ್ 

_ಕಾ ಆಯ್ಕಾಲೆಂ ಏಕ್ ವಿಚಿತ್ರ್ ಆಕ್ರಂಧನ್. ಪವಿತ್ರ್ ಅತ್ಮ್ಮಾಚೆಂ - “ಸಯ್ತಾನಾಚ್ಯಾ 

ಓರ್ ಜಯ್ತ್ ವ್ಹರ್. ಥಂಯ್ ಆವ್ರಾಂತ್ ರಾವೊನ್ ಅಧ್ಯಯನ್ ಕರಿನಾಕಾ. 

ಬಂ ದುರಂತಾಂತ್ಲೊ ನಿಕಳ್, ಆನಿ ಚಲ್ ಬಚಾವೆಚ್ಯಾ ಬಂದ್ರಾಕ್.'' 

ಮ್ಹಾಕಾ ನೀಜ್ ಜಾವ್ನ್ ಮ್ಹಜಿಚ್ ಲಜ್ ಭಗ್ಲಿ! ಹಾಂವೆ ಹ್ಮಾ ಪವಿತ್ರ್ 

ಮ್ವ್ಯಚ್ಕಾ ಪ್ರೇರಣಾಕ್ ಖರ್ಕಾ ಮನಾನ್ ಆನಿ ಖಾಲ್ಮ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾನ್ ಸೃಷ್ಠಿಕರ್ರಾಚೊ 

ಸ್ಕಾರ್ ಭಾವುಡ್ಲೊ. ಮ್ಹಾಕಾ ಸಜೀವ್ ದಿಸ್ಲಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಚಿಂತ್ನಾಪಟಲಾಚೆರ್. 
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ಆಬ್ಳೆ! ಹಾಂವೆ ಕೆಲಾಂ ಪ್ರಮಾಣ್ವಚನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮಾನೇಸ್ಟ್ ಆವೈಕ್ ಆನಿ 

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮಾಣಿಕಾ ತಸಲಿ ಧರ್ಮ್ಪತಿಣ್ ಕಸ್ತೂರ್ಬಾಕ್. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಾಳ್ಬುಧಿಕ್ 

ನಿಯಂತ್ರಣಾರ್ ದವರಿನಾಸ್ತಾನಾ ಹಾಂವೆ ಜಿವಿತಾಚ್ಕಾ ವಾಸ್ತವಿಕ್ ವಾದಾಳಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ 

ಬೆಫಿಕಿರ್ ಸವಾರಿ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಕಳ್ವಳ್ಳೊಂ. ಪುಣ್ ಆಯಿನ್ನ್ ವೆಳಾರ್ ದೆವಾನ್ 

ಮ್ಹಾಕಾ ರಾಕ್ಷೊ ಆನಿ ಸಾಂಬಾಳ್ಳೊ. 

ಮ್ಹಜ್ಮಾ ಉಗ್ಡಾಸಾಕ್ ಯೆತಾ ಹೆಂಚ್ ಪಯ್ದ್ಲೈ ಪಾವ್ಟಿಂ ಎಕಾ ಬಾಯ್ಸ್ 

ಮನ್ಮ್ಯಾನ್ ಮಜೆಂ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ಟ್ ಕೆಂಡೂನ್ ಆನಿ ಬೆಂಡೂನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ್ 

ಜಿವಿತಾಚಿ ದೆಸ್ಟಾಟ್ ಕೆಲ್ಲಿ. 

ಸಗ್ಳಿ ರಾತ್ ಹಾಂವೆ ಪಾಶಾರ್ ಕೆಲಿ ಚಿಂತ್ನಾ ಸಾಗೊರಾಂತ್, ಜಿವಂತ್ಪಣಾಚೊ ಆನಿ 

ಅಂತಿಮ್ ಮರಣಾಚೊ ಮಿಸ್ತೆರ್ ನಿಯಾಳ್ಸ್. ಘರ್ (ಹೊಟೆಲ್ ರೂಮ್) ಸೊಡ್ನ್ 

ವ್ಹೆಚಿ ತಾಳ್ನಿ ಆಯ್ಲಿ ಆನಿ ಬಳಾಧಿಕ್ ಜಾಲಿ. ಜಾಲ್ಕಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪವಿತ್ರ್ ಅತ್ಮ್ಮಾಚ್ಕಾ 

ಪ್ರೇರಣಾನ್೦ಚ್ ರಾಕೊನ್ ಸಾಂಬಾಳ್ನ್ ವ್ಹೆಲೊ. ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ಸಾಂಜೆರ್ ಹಾಂವ್ 

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಕಾಂ ಬರಾಬರ್ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ ಸರ್ದೋಂ. 

ತ್ಮಾ ತರುಣ್ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಹಾಂವ್ ನೆಣಾಸ್ತೊಂ ದೆವಾಚ್ಮಾ ಧೋರಣಾವಿಶಿಂ. 

ದೆವಾನ್೦ಚ್ ಮ್ಹಾಕಾ ರಾಕ್ಷೊ ಆನಿ ಸಾಂಬಾಳ್ಳೊ ಮ್ಹಣ್ ಮಾತ್ರ್ ಜಾಣಾ ಜಾಲೊಂ. 

ದೆವಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಹ್ಯಾ ಆದಿಂಯೀ ರಾಕ್ಷಾ ಆನಿ ಮ್ಹಜೆ ವಯ್ದೆಂ ದುರಂತ್ ನಿಂವಾರ್ದಾಂ. 

ಹಾಂವ್ ವಕೀಲ್ ಜಾಲ್ಮಾ ಉಪ್ರಾಂತೀ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಹರ್ಕೈಕಾ ಕೋಡ್ತ್ ಕೇಜಿಂನಿ 

ದೆವಾನ್ಚ್ ಮ್ಹಾಕಾ ರಾಕ್ಲಾ ಆನಿ ಸಾಂಬಾಳ್ಳಾಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ಬಚಾವೆಚೆಂ ಬಂದ್ 

ದಿಸಾನಾತ್ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್, ಮನ್ಶ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಂಡ್ದೆಲ್ಕಾ ವೆಳಾರ್ ಆಬೈ ದೆವಾನ್೦ಚ್ 

ಮ್ಹಾಕಾ ಸುಧಾರ್ಸುನ್ ವ್ಹಲಾಂ. 

ಮಾಗ್ಗೆ ಏಕ್ ಅರ್ಥಾರಹಿತ್ ಮಂತ್ರಾಂ ಸರಣಿ ನಹಿಂ. ಬಗಾರ್ ನೀಜ್ ದೆವಾಚಿ 

ಸುತಿ. ಭಕ್ತಿಪಣ್ ಆನಿ ಆರಾಧನ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಪವಿತ್ರ್ ಅತ್ಮಾಚೊ ಸಂಪರ್ಕ್. ಫಕತ್ 

ಉತ್ರಾಂನಿ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾರ್ ಪಾವಾನಾ. ತೊ ಕಾಳ್ಜಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಕರೊ ಪವಿತ್ರ್ ಅತ್ಮ್ಯಾಚೊ 

ಏಕ್ ಅವಿನಾಶಿಕ್ ಸಂಪರ್ಕ್. ಜಾಲ್ಕಾರ್, ಮಾಗ್ಣ್ಯಾ ಬರಾಬರ್ ಖಾಲ್ತೆಪಣ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ 

ಮಾತ್ರ್ ಕೊಶೆಡ್ಡ್ ನಿತಳ್ ಜಾತಾ. 
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ರಾಯಣ್ ಹೇಮ್ಚಂದ್ರ 

ಹ್ಮಾಚ್ ವೆಳಾರ್ ನಾರಾಯಣ್ ಹೇಮ್ಚಂದ್ರ ಎ ಳ್ಳೊ ಗಾಂವ್ಭಾವ್ 

ಗ್ಲೆಂಡಾಕ್ ಆಯ್ಲೊ. ತಾಚೆವಿಶಿಂ ಹೆರಾಂನಿ ಉಲಂವ್ದೆಂ ಹಾಂವೆ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲೆಂ. ತೊ 

ಕಾ "ಮಿಸ್ ಮ್ಕಾನಿಂಗ್' ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚ್ಕಾ ಘರಾ ಮೆಳ್ಳೊ. ತಿ “ಭಾರತೀಯ್ 

ಪ್ಟ್ರೀಯ್ ಸಂಘಾಂತ್'' ಕಾಮ್ ಕರ್ರಾಲಿ. ತಿ ಜಾಣಾ ಆಸ್ಲ್ಲಿ ಕೀ, ಮ್ಹಾಕಾ ಪರ್ಗಟ್ 

ಗಮಂಚಾರ್ ವ ವೇದಿಕೆರ್ ಉಭೊ ರಾವೊನ್ ಸುಟಾವಿಂ ಚಾರ್ ಉತ್ರಾಂ 

ಲಂವ್ಕ್ ಜೀಬ್ ವೊಡ್ಡ್ಯಾರೀ ಯೇನಾಂತ್ ಮ್ಹಣೂನ್. ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ತಿಚ್ಕಾ 

ರಾಕ್ ಭೆಟ್ ದಿಲಿ ಜಾಲ್ಕಾರ್, ಸಬ್ದ್ ಉಲಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ ಇಮಾಜೆಬರಿಂ ಹಾಂವೆ 

ನಂ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ. ಮ್ಹಜೆಕಡೆ ಉಲಯ್ಹಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ಹಾಂವೆ ಪಾಟಿಂ ಜಬಾಬ್ 

ವ್ಹಿ ಆಸ್ಲ್ಲಿ. ಮಿಸ್ ಮ್ಮಾನಿಂಗಾನ್ ನಾರಾಯಣ್ ಹೇಮ್ಚಂದ್ರಾಚಿ ಮ್ಹಾಕಾ 

ಸ್ತ್ ಶಿಫಾರಸ್ ಸಾಂಗ್ಲಿ. ಪುಣ್ ತೊ ಬಾವ್ಹೊ ವಕ್ಕಾಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳಾರೀ ಏಕ್ 

ರ್ಹ್ ಇಂಗ್ಲಿಷಾನ್ ಉಲಯ್ನಾಸ್ಲೊ - ಕೀ ತಾಕಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಯೇನಾತ್ಹಂ. 

ಚೆಂ ನ್ಹಸಾಣ್ ವಿಚಿತ್ರ್ಚ್ ಸ್ಕ. ತಾಚೆಂ ಕಲ್ಸಾಂವ್ (ಪೇಂಟ್) ಏಕ್ ಮೊಳ್ಲ್ಲೊ 

ುದೊ! ಗೆಂದ್ಕಾ ರಂಗಾಚೊ ಸದ್ರಾ (ಕೋಟ್) - ಪಾರ್ಸಿ ಖುತಾಂವ್. ನಾ ಗಳ್ಳಾಕ್ 

ಯ್ ವ ಖೊಮ್ಸಾಕ್ "ಕೊಲ್ಲರ್' ತರೀ ಮಾತ್ಮಾಕ್ ಮೊಳ್ಲ್ಲಿ "ಉಲ್ಲನ್' ಟೊಪಿ 

ಣೆ ದವರ್ಲ್ಲಿ. 

ದಿಂಡೊ ಮಾನಾಯ್ ಜಾಲ್ಕಾರ್, ಮಟ್ವಿ ಘಡಾವಳ್, ಜಾಚೆರ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ 

ಡ್ಕುಳೆಂ ಮುಖ್. ಹೆಣೆ ತೆಣೆ ಆನಿ ನಾಕಾರ್ ಚಿಕಾರ್ ಬೊಳ್ಸಿಗೆಚಿಂ ಚಾಕಾಂ 
ನ್ಲ್ಲಿಂ. ನಾಕ್ ಕಿರಾಚ್ಮಾ ಬೊಂಚಿಬರಿ ಆಂಕ್ಟೊ ವ ಕಾವ್ಫ್ಯಾಚ್ಮಾ ಬೊಂಚಿಬರಿ 

೦ಕ್ಡೆಲಯೀ ನಹಿಂ. ತಾಕಾ ಬಡ್ಡ್ ಹಾತೆರಾಚೊ ಆಕಾರ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ. ತೊ ನಿರಂತರ್, 

ತಾಚಿಂ ಬೊಟಾಂ ಖಾಡಾಚ್ಕಾ ಮೊವೈಂತ್ ತೊಪುನ್ ಹಂಯ್ಂಚ್ ನಾಕ್ಷ್ಯಾಂನಿ 

ೂರ್ಬುನ್ ಖೊರ್ತಿಚ್ಮಾ ತೆಂತೆಸಾಂವಾರ್ ಪರಿಹಾರ್ ಜೊಡ್ತಾಲೊ. 

ನಾರಾಯಣ್ ಹೇಮ್ಚಂದ್ರಾಚೆಂ ಹೆಂ ಏಕ್ ವಾಸ್ತವಿಕ್ ನ್ಹೆಸಾಣ್ ನಹಿಂ. 

ಗಾರ್ ಮಾರ್ಲೆಮಿಚೊ ವೇಸ್ ಮ್ಹಳ್ಕಾರ್ಯೀ ಅತಿಶಯ್ ಜಾಯ್ಕೆಂನಾ. 

“ಹಾಂವೆ ತುಜೆವಿಶಿಂ ಮಸ್ಟ್ ಆಯ್ಕಾಲಾಂ ಆನಿ ದೈನಿಕ್ ಪತ್ರಾಂನಿ ವಾಚ್ಹಾಂ' 

_ಣಾಲೊ ನಾರಾಯಣ್ ಹೇಮ್ಚಂದ್ರ ಆತುರಾಯೆಚೆ ನದ್ರೆನ್. ಮುಂದರುನ್, 

ಕಾ ಪುರ್ಸತ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಘರಾಕ್ ಭೆಟ್ ದೀವ್ನ್ ಗೆಲ್ಮ್ಕಾರ್ ಆಮ್ಕಾಂ 

ಜ್ ಜಾವ್ನ್ ಪರಮ್ ಆನಂದ್ ಭೊಗ್ತೊಲೊ.'” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ ಮ್ಹಜೆ ಹೆವ್ಕಿನ್ 
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ಶ್ರೀ ಹೇಮ್ಚಂದ್ರಾಚೊ ತಾಳೊ ದರಗ್, ಮುಖಮಳ್ ನಿರಂತರ್ ಹಾಸ್ತೆಂ. 
“ಸ್ಟೋರ್ ಸ್ಟೀಟ್'' ಮ್ಹಳ್ಳೆಕಡೆನ್ ತೊ ವಸ್ತಿ ಕರ್ತಾಲೊ. 

ನಿಃಚ್ "ಪಳಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಅಮಿ ಸೆಜಾರಿ - ಮ್ಹಾಕಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಸ್ 

ಶಿಕೊಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಉರ್ಬಾ ಆಸಾ. ತುಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಶಿಕಯ್ಶಿವೇ'' ವಿಚಾರ್ಲೆಂ 
ಶ್ರೀ ಹೇಮ್ಚಂದ್ರಾನ್. 

"“ಹರ್ಕತ್ಚ್ ನಾ. ತುಕಾ ಜಾಯ್ ತೆಂ ಹಾಂವ್ ಶಿಕಯ್ತಾಂ'' ಮ್ಹ ಳೆಂ ಹಾಂವೆ. 

ತೊ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಘರಾ ಸದಾಂಚ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಿಕೊಂಕ್ ಆಯ್ಲೊ. 

ನಾರಾಯಣ್ ಹೇಮ್ಚಂದ್ರಾಕ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವ್ಯಾಕರಣ್ ಅರ್ಥ್ 

ಜಾಯ್ನಾತ್ಲೆಂ. ತರೀ ತೊ ನೆಣಾರಿಯೀ ನಹಿಂ - ಆಪುಣ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಚೆ ಅಧಿಕೃತ್ 

ಮೂಳ್ ನೆಣಾ'ಸ್ಲ್ಯಾರೀ ಕಸಲಿಚ್ ಫಿಕಿರ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾನಾ ಮೊಡ್ಕರ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ತೊ 

ಲಾಟುನ್ ಸೊಡ್ಕಾಲೊ! 

ಏಕ್ ದೀಸ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ, “ಆಬೈ, ಹಾಂವ್ ತುಮ್ಹ್ಚೆಬರಿ ಶಾಳಾಕ್ ವ್ಹಚೊಂಕ್ 

ನಾ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವ್ಯಾಕರಣಾಚಿ ಮ್ಹಾಕಾ ತಿತ್ಲಿ ಗರ್ದ್ ಪಡಾತ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಹಾಂವೆ 

ಲೆಕುಂಕೀ ವಾ.” 

ಹಾಂವೆ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ಹೇಮ್ಚಂದ್ರಾಕ್, “ತುಂ ಬಂಗಾಳಿ ಭಾಸ್ ಉಲಂವ್ಕ್ 

ಜಾಣಾಯ್ಲಿ?” 

“ವ್ಹಯ್'' ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ. “ಹಾಂವ್ ಬಂಗಾಳಾಂತ್ ಭಂವ್ಹಾಂ. ಬಂಗಾಳಿ 

ಲೇಖಕ್ - “ದೇವೇಂದ್ರನಾಥ್ ಠಾಗೋರಾಚಿಂ ಲೇಖನಾಂ ಹಾಂವೆ ಭಾಷಾಂತರ್ ಕರ್ನ್ 

ತಿಂ “ಗುಜ್ರಾಥಿ ಸಂಸಾರಾಕ್'' (ಲೊಕಾಕ್) ಪಾವ್ಣ್ಯಾಂತ್. ದುಸ್ರ್ಯಾ ಸಬಾರ್ ಭಾಸಾಂನಿ 

ಬರಯ್ಲಲೆ ಗ್ರಂಥ್ ಗುಜ್ರಾಥಿ ಭಾಸೆನ್ ಭಾಷಾಂತರ್ ಕರುಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಪ್ರಯತನ್ 

ಕರ್ರೇ ಆಸಾಂ.” 

“ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ಪಾವಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಫ್ರಾನ್ಸಾಕ್ ವ್ಹಚಾಜೆ. ಮ್ಹಾಕಾ ಖಬರ್ ಆಸಾ 

ಫ್ರೆಂಚ್ ಭಾಷೆಚೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಪುಷ್ಕಳ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್. ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ 

ಜರ್ಮನಿಕ್ ವ್ವಚಾಜೆ ಆನಿ ಅಶೆಂ ವಿಲಾಯ್ತಾಚೊ ಪ್ರವಾಸ್ ಕರ್ದಿ ಉರ್ಬಾ ಮ್ಹಾಕಾ 

ಅತಿರೇಕ್ ಆಸಾ! ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಅಮೇರಿಕಾಕ್ ವ್ಹೆಚಿ ಆಲೋಚನ್ ಆಸಾಗಿ?' 

ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಕ್ ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೂ: 

“ಅರ್ಧ್ಯಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಕಶೆಂ? ಗೆಲ್ಕಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ನವ್ಯಾ 

ಸಂಸಾರಾಕ್ಯೀ ವಚಾಜೆ.'' 
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“ತರ್. ಪೈಶೆ ಖಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಡ್ತ್ಮಾಯ್?' ಹಾಂವೆ ವಿಚಾರ್ಲೆಲ್ಮಾಕ್ ತೊ 

ಣಾಲೊ, “ಪಯ್ಕೆ ಜಾಯ್ ಬೆಕಾರ್ ಖರ್ದ್ ಕರೈೆಲ್ಮಾಕ್. ಆಮ್ಕಾಂ ತಸಲಿ ಮರ್ಬಿ 
೨೨ 

ನಾರಾಯಣ್ ಹೇಮ್ಚಂದ್ರಾಚೆಂ ಸಾದೆಂಪಣ್ "ಸುಗಮ್' ಜಿವಿತ್ ದೆಖಿಭರಿತ್ 

ವ್ನ್ ಆಸ್ಲಂ. ತಾಕಾ ವ್ಹಡ್ಚಿಕ್ ನಾತ್ಲ್ಲಿ ಜಾಲ್ಕಾರ್ ಬರೆಂ ಸಾಹಿತ್ಕ್ ಬರಂವ್ಚಾವಿಶಿಂ 

ಸ್ವಪ್ಲೆತಾಲೊ. ಕಶೆಂ ಪುಣೀ ಅಮೇರಿಕಾಕ್ ವ್ಹಚಾಜೆ ಮ್ಹಣೊನ್ ತೊ ಆಶೆತಾಲೊ. 

ಚೆಂ “ಸಾದೆಂ ಜಿವಿತ್, ಉಂಚ್ಲೊ ವಿಚಾರ್'' ಆನಿ ತಾಚೊ ಸತ್ತಿ ಸ್ವಭಾವ್ ಹೆ ಸಗ್ಳೆ 

ವ್ನಾಸ್ದ ತಾಚೆ ಶೆಗುಣ್. 

ತೊ ಕಿರ್ಕೊಳ್ ಬರ್ಬಿ ಜಾಲ್ಕಾರ್ ಬರ್ಬಾಂಚೊ ಆಭಿಲಾಷಿ ಮ್ಹಳ್ಳಾರ್ ಚೂಕ್ 

ಯ್ಕಿ ನಾ. 

ಆಮಿ ಸದಾಂಚ್ ಎಕಾಮೆಕಾಕ್ ಭೆಟ್ಮಾಲ್ಕಾಂವ್. ಆಮ್ಚಾ ಚಿಂತ್ಪಾಕ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ತಾಳ್ 

ಡ್ಲಾಲೆಂ. ತ್ಕಾ ಶಿವಾಯ್ ಆಮಿ ದೊಗೀ ರುಡ್ಪಾಲೊ ಆನಿ ಭಾಜಿ ಸಾಂಗೊ ಖಾವ್ಪಿ 

ಸಸ್ಮಹಾರಿ. ತವಳ್ ತವಳ್ ಆಮಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಬಸೊನ್ ಜೆಂವ್ಹೆಂ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ. ತೊ 

ಾವ್ಲಾಸ್ತೊ ತೇಂಪ್ ಸೂಕ್ಲ್ಮಿಮಾಯೆಚೊ. ಹಾಂವೆ ರಾಂದ್ಲ್ಲೆಂ ಜೆವಾಣ್ ತಾಕಾ 

ಾಡ್ನ್ ದಿತಾಲೊಂ ಆನಿ ತಾಣೆ ರಾಂದ್ಲ್ಲೆಂ ಜೆವಾಣ್ ಕಡ್ಡಾಯೆನ್ ತೊ ಮ್ಹಾಕಾ 

ಾಇಡ್ನ್ ದಿತಾಲೊ. ಅಶೆಂ ಆಮಿ ಎಕಾಮೆಕಾಚೆಂ ರಾಂದಾಪ್ ಆದ್ದಿ ಬದ್ದಿ ಕರ್ತಾಲ್ಕಾಂವ್. 

ಟ್ (ಗಾಜರ್) ಸುಪ್, ಮುಗಾದಾಳಿಚೆಂ ನಿಸ್ತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಕಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಜೀವ್. 

ಕಾರ್ಲಿನಲ್ ಮ್ಮಾನಿಂಗ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ತೊ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಾಂತ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಮಡ್ತಿಚೊ 

ಷ್ನ್ ವ್ಹಡಿಲ್. ತಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ದೈನಿಕ್ ವಾರ್ತಾ ಪತ್ರಾಂನಿ ಛಾಪೊನ್ ಆಯ್ತೆಂ; ಕೀ 

ೂ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊ ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಧಾಕ್ಟ್ಯಾಂಚೊ ದಾತಾರ್. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಕಾಮ್ಲಾರಾಂಚೆಂ 

ುಬಷ್ಕರ್ ಚಲ್ತಾನಾ, ತಾಚ್ಕಾ ಆನಿ ಜೊನ್ ಬರ್ನ್ಸ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಚ್ಕಾ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕಾಯೆನ್ 

ಚೆ ವಯ್ದಿಂ ವಾದಾಳಾಂ ನಿವಾರ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಹಾಂವೆ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ನಾರಾಯಣ್ 
ೀಮ್ಚಂದ್ರಾಕ್, “ಮುಖೆಲ್ಮಂತ್ರಿ ಡಿಸ್ರೇಲಿನ್, ಹ್ಕಾ ಭಾಗಿ ಕಾರ್ಡಿನಾಲ್ ಮ್ಕಾನಿಂಗಾಕ್ 

_ಘನಾಂ ಸಮರ್ಪಿಲ್ಕಾಂತ್'' ಮ್ಹಣ್. 

ನಾರಾಯಣ್ ಹೇಮ್ಚಂದ್ರ ಎಕಾಚ್ಫರಾ ಉಡೊನ್ ಪಡ್ಲೊ ಆನಿ ಮ್ಹಣಾಲೊ, 

ಅಪ್ಣಾಕ್ ಹ್ಯಾ ಭಾಗಿ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ (ಕಾರ್ಲಿನಲಾಕ್) ಮೆಳೊಂಕ್ಚ್ ಜಾಯ್.” 

ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಳೆಂ “ಆಬೈೆ, ತೊ ಮಸ್ತ್ ರಾಟಾವಳಿಂಚೊ ಮನಿಸ್. ಮಂತ್ರಿ, 

ಜ್ದೂತಾ ಪ್ರಾಸೀ ವ್ಹರ್ಕೊ - ದೆವಾಚೊ ಮಣಿಯಾರಿ. ತಾಚೊ ಅಮೊಲಿಕ್ ವೇಳ್ 
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ವಿಭಾಡ್ಜೊ ನಾಕಾ'' ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಕ್, ನಾರಾಯಣ್ ಹೇಮ್ಚಂದ್ರ ಮ್ಹಣಾಲೊ: “ಇಂಗ್ಲಿಷಾನ್ 
ಬರಯ್ ಕೀ ಹಾಂವ್ ಏಕ್ ಲೇಖಕ್. ಮ್ಹಾಕಾ ಖುದ್ದ್ ತಾಕಾ ಭೆಟೊನ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ 

ಜಾಯ್ ಜೆಂ ಕಾಮ್ ತೊ ಕರ್ತಾ ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಧಾಕ್ಟ್ಯಾಂಚೆ ಕಷ್ಟ್ ವಳ್ವಳೆ ಪರಿಹಾರ್ ಕರೆಂ, 
ತೆಂ ಕಾಮ್ ನಹಿಂ ಬಗಾರ್ ಪರಮೋ ಧರ್ಮ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ” ಮ್ಹಣ್. 

ಹಾಂವೆ ಏಕ್ ಪತ್ರ್ ವಿವರುನ್ ಬರಯ್ದೆಂ ಆಮ್ಚಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಥಾವ್ನ್ ಯೆಂವ್ಚಾ 

ಉತ್ರಾಂನಿ. ಮೆಜೂನ್ ತೀನ್ ದಿಸಾಂನಿ ತಾಚಿ ಜವಾಬ್ ಆಯ್ದಿ, ಪರ್ವಣ್ಣಿ ಜಾವ್ನ್ 

ಆಮ್ಕಾಂ ನಿರಿಷ್ಟ್ ತಾರಿಕೆರ್ ಆನಿ ಠರಾಯ್ದೆಲ್ಕಾ ವೆಳಾರ್ ಕಾರ್ದಿನಲಾಚ್ಕಾ ಭೆಟೆಕ್ 

ಯೇಂವ್ಕ್. 

ಆಮಿ ಗೆಲ್ಕಾಂವ್ ಕಾರ್ಡಿನಲ್ ಮ್ಯ್ಕಾನಿಂಗಾಕ್ ಭೆಟೊಂಕ್. ಜಾಲ್ಕಾರ್, ಪುನೆವೊಂತ್ 

ನಾರಾಯಣ್ ಹೇಮಚಂದ್ರ ತಾಚೊ ಸದಾಂಚೊಚ್ ಮೊಳ್ಲ್ಲೊ ಕೋಟ್ - ಕಲ್ಸಾಂವ್ 

ನ್ಹೆಸೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ಹಾಂವೆ ತಾಚಿಂ ಕುಲ್ಬಾಂ ಕಾಡ್ನ್ ತಾರಿಪೊ ಪುಣೀ ಕೆಲ್ಕೊ. ತೊ 

ಸುಧಾರಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕ್ಲ್ಲೆಂ. ಜಾಲ್ಕಾರ್ಯೀ ತಾಣೆ ಉಳ್ಳ್ಬ್ಬೊ ಮ್ಹಜ್ಕೊಚ್ 

ಛೆಷ್ಟಾಯ್ಕೊ ಕೆಲ್ಯೊ ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಗುಸ್ತಾರ್ ನಿರ್ಮಳ್ ಹಾಸ್ಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ 

ಮ್ಹಣಾಲೊ - “ತುಮಿ ಸಂಸಾರಿ ಸಂಗ್ಕ್ಮಿಂನಿ ಹೆಳ್ಲ್ಲೆ ಮನಿಸ್, ಜಾಲ್ಕಾರ್, ಚಿಕ್ಕೆಶೆ 

ಪೊಳ್ಳುರೆ. ಗೂಂಡ್ ಚಿಂತ್ಪಾಚಟೆ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ದಬಾಜಾಕ್ ಗಮನ್ 

ದೀನಾಂತ್. ತಾಣಿಂ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ್ ಕರ್ದೆಂ ಮನ್ಮ್ಯಾಪಣಾಕ್ ಆನಿ ನಾಗರಿಕ್ಪಣಾಕ್ ಆನಿ 

ಹಂ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಮನ್ಮ್ಯಾಚೆಂ ವ್ಹರ್ತೆಂಪಣ್ ಆನಿ ಶೆಗುಣ್. 

ನಿಮಾಣೆ ಆಮಿ ಪಾವ್ಲಾಂವ್ ಕಾರ್ದಿನಲ್ ಮ್ಯಾನಿಂಗಾಚ್ಕಾ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ದಪ್ತರಾಕ್. 

ನಿರ್ದಿಷ್ಠ್ ವೆಳಾರ್ ಆಬೈ ಶಿರ್ಬುಟೊ ಲಾಂಬ್ ದೀಗ್ ಪುರ್ವಿತ್ ಪ್ರತ್ಕಕ್ಷ್ ಜಾಲೊ. ಆಮಿ 

ಪ್ರತಿಪಾವ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲೊ. ಆನಿ ಮ್ಹಳೆಂ “ಆಮಿ ತುಜೆವಿಶಿಂ ಮಸ್ತ್ ವಾಚ್ತಾಂ ಆನಿ 

ಆಯ್ಕಾಲಾಂ. ತುಂವೆ ಹ್ಯಾ ಮುಷ್ಕರಾರ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಭಿರ್ಮತ್ ಕಾಮ್ಗಾರಾಂಚಿ ಪಾಡ್ತ್ 

ಘೆವ್ನ್ ನಿತಿಖಾತಿರ್ ರುಜ್ ಮಾಂಡ್ಲಾಂಯ್. ಹಂ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಪರಮೋ ಧರ್ಮಾಚೆಂ 

ಖರೆಂ ರುುಜ್ ದುಬ್ಬ್ಯಾ ಧಾಕ್ಟ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್. ತುಕಾ ಆಮಿ ಧನ್ಮವಾದ್ ಪಾಟಂವ್ಯ್ 

ಆಯ್ಲ್ಯಾಂವ್. 

“ತುಜ್ಕಾ ಸಭಾರ್ ರಾಠಾವಳಿಂ ಮಧೆಂ ತುಕಾ ಆಮ್ಚಾ ಕರ್ಕರ್ಕಾಂಕ್ ಆನಿ 

ರಗ್ಭ್ಯಾಂಕ್ ಬಾಧ್ಕ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಕ್ : ಆಮಿ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ್ ಪಾವ್ತಾಂವ್”' - ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಕ್ 

ಕಾರ್ಡಿನಲ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ: “ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಬರ್ಮಾ ಮನಾಚ್ಮಾ ಭೆಟೆಕ್ ಹಾಂವ್ ಮೆಚ್ಚಾತಾಂ. 
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ನ್ನೆಂ ಲಂಡನ್ ವಿಯಿತ್ ಸುಫಳ್ ಜಾಂವ್ಹಾ ಪಾಸ್ತತ್ ಮಾಗ್ತಾಂ. ದೆವಾಚಿಂ 

ೀರ್ವಾದಾಂ ತುಮ್ಮೆರ್ ಪಡೊಂದಿತ್.” ಹಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಉಚಾರ್ಲೆಲಿಂಚ್ ಕಾರ್ಡಿನಲ್ 

ಟ್ಲೊ ಆನಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಆದೇವ್ಸ್ ಮಾಗಾಲಾಗ್ಲೊ. 

ದೀಸ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲೆ. ಏಕ್ ದೀಸ್ ಆವ್ವಿತ್ತ್ ನಾರಾಯಣ್ ಹೇಮ್ಚಂದ್ರ 

ಕಾ ಮೆಳೊಂಕ್ ಆಯ್ಲೊ. ತಾಚ್ಕಾ ಆಂಗಾರ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ ಕೇವಲ್ ಪಾತಳ್ 

ಯನ್ ಆನಿ ಧೋತಿ (ಪುಡ್ಬೆಂ). ಘರ್ವಾಲಿ ದಾರಾಕಡೆ ವಿಚಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಗೆಲಿ. 

ತ ಭಾವ್ನೆನ್ ಆಂಗ್ ಕಾಡ್ದೆಂ ಹ್ಯಾ ವಿಚಿತ್ರ್ ನ್ಹೆಸ್ಲಾಚ್ಕಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಆನಿ 

ರೈತ್ತ್ ಧಾಂವೊನ್ ಆಯ್ದಿ ಮ್ಹಜಾ ಕುಡಾಕ್ ಆನಿ ಮ್ಹಣಾಲಿ: “ಆಬೈ, ತುಕಾ 

ತಾರ್ಡ್ ದಾರಾಕಡೆ ಎಕ್ಲೊ ವಿಚಿತ್ರ್ ನ್ಹೆಸ್ಲಾರ್ ಜಿವಾರ್ ಉಟ್ಲ್ಲೊ ಮನಿಸ್ 

ಸ್ಲಾ. ಮಾತ್ರ್ ಚತ್ರಾಯ್ ಕರ್ ತಾಚೆ ಸರ್ಕಿನ್ ವ್ಹೆತಾಯ್ ಜಾಲ್ಕಾರ್.'' 

ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಮಾರ್ ಹೊ ಪರ್ಮಿ ಜಿವಾರ್ ಉಟ್ಲ್ಲೊ ವಾಟ್ಸುರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲ್ಲೊ 

ುಚ್ ನಾರಾಯಣ್ ಹೇಮ್ಚಂದ್ರ! ಸದಾಂಚೆ ಬರಿಂಚ್ ಹೊ “ಭುಯಾರಾಂತ್ಲೊ 

ುವರ್' ನಕ್ಲಿ - ಸುಡ್ಸುಡಾಯ್ ಪಾಂಗುರ್ಡ್ “ರಾಜಾ ದರ್ದಣಿಂ'' ಪ್ರದರ್ಕನ್ ಕರ್ನ್ 

ಜ್ಯಾ ಭೆಟೆಕ್ ಆಯ್ಲಾ! 

“ವಾಟೆರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ತುಜ್ಕೊ ತಾರಿಪೊ ಪುಣಿ ಕೆಲ್ಕಾಂತ್ವೇ?' ಮ್ಹಣ್ 

ತಾರ್ಲೆಲ್ಮಾಕ್ ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಹಾಸ್ತ್ಕಾ ವದನಾನ್, “ತಾರಿಪೊಚ್ ನಹಿಂ, ಮ್ಹಾಕಾ 

7ವ್ಣಕ್ ಬಲಿ ಕೆಲೊ! ದೆಕುನ್ ಹಾಂವೆ ಸುರಾಂಟಿ ಮಾರ್ಲಿ ಆನಿ ತ್ಕಾ ಮಾರಿಚ್ಕಾ ನದ್ರೆ 

ಯ್ ಪಡ್ಡೊಂ.'' 

ಲಂಡನಾಂತ್ ಥೊಡೆ ಮಹಿನೆ ಪಾಶಾರ್ ಕೆಲ್ಕಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ನಾರಾಯಣ್ 

'ಮ್ಚಂದ್ರ ಫ್ರಾನ್ಸಾಚ್ಮಾ ರಾಜ್ಧಾನಿ ಪ್ಕಾರಿಸಾಕ್ ವ್ಹಚುನ್ ಫ್ರೆಂಚ್ ಭಾಸ್ 

ೂಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ಪ್ರೆಂಚ್ ಬೂಕ್ ಭಾಷಾಂತರ್ ಕರ್ದಾ ಕಾಮಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾಯಿ ತಾಣೆ 

್ರ ಕೆಲ್ಲೊ. ಜಾಲ್ಕಾರ್, ಪರಿಪೂರ್ಲ್ ರಿತಿನ್ ಭಾಷಾಂತರ್ ಕರುಂಕ್ ತಾಚೆ ನಿಮ್ಮಿಂ 

೦ವ್ಕ್ ನಾ. ನಿಮಾಣೆ ಯೆರೋಪಾಕ್ ಆದೇವ್ಸ್ ಮಾಗೊನ್ ತೊ ಅಮೇರಿಕಾಕ್ 

ಡೊ. ಆಗ್ಟೊಟಿರ್ ತಾಕಾ ಏಕ್ ಸವಾಯೆಚಿ. ಡಕ್ಕ್ - ಬಸ್ಕಾ ಮೆಳ್ಳಿ ಕಂಯ್. 

ಅಮೇರಿಕಾಂತೀ ತಾಚೆಂ ನ್ಹೆಸಾಣ್ "ಸಾಲ್ವಾರ್ ಖಮೀಜ್' ಘಾಲ್ಟ್ ಭಾಯ್ 

ಹ್ಯಾ ತವಳ್ ತಾಕಾ ಕಯ್ದ್ ಕರ್ಟಾರ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆ ಕಂಯ್. ತ್ಕಾ ಗಾಂವ್ಚಿ ರೀತ್ ನೀತ್ 

ರುನ್ ಚತ್ರಾಯ್ ಸಾಂಗುನ್ ತಾಕಾ ಘರಾ ವ್ಹಚುಂಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಕಂಯ್. 
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ಮಹಾ ಪ್ರದರೃನ್ 

ತ್ಕಾ ವರ್ಸಾ 1890 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಗಾಂವ್ಚಾ ರಾಜ್ಧಾನಿ ಪ್ಯಾರಿಸಾಂತ್ ಏಕ್ 

ಮಹಾ - ಪ್ರದರ್ಮನಾಕ್ ತಯಾರಿ ಚಲ್ತಾಲಿ. ಹ್ಮಾ ಅಪೂರ್ವ್ ಪ್ರದರ್ಕನಾವಿಶಿಂ ದೈನಿಕ್ 

ವಾರ್ತಾಪತ್ರಾಂನಿ ಹಾಂವೆ ಮಸ್ತ್ ವಾಚ್ಲ್ಲೆಂ. ತ್ಕಾ ಶಿವಾಯ್ ಯೆರೋಪಾಚ್ಕಾ ಚಾರಿತ್ರಿಕ್ 

ಶ್ಹೆರಾ ಪಯ್ಕಿ ಆಧುನಿಕ್ ತಶೆಂ ನಾಂವಾಡ್ದಿಕ್ ಹೆಂ ಶ್ಲೆರ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಹರೈಕ್ಷೊ 

ಉಲಯ್ತಾಲೊ. ಅಶೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಶ್ಹೆರ್ ಪಳೆಂವ್ಚಿ ಮಸ್, ಆಶಾ 

ಆಸ್ಲ್ಲಿ. | 

ತರ್ ಶ್ಹೆರ್ ಪಳಂವ್ದೆಂ, ತಶೆಂ ಮಹಾ-ಪ್ರದರ್ಮನಾಕ್ ವ್ಲೆಚೆಂ ಹಿಂ ದೊನೀ ಕಾಮಾಂ 

ಎಕಾ ಭೆಟೆನ್ ಪೂರ್ಡ್ ಜಾತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಾ ಖಾತಿರ್ ಹಾಂವೆ ಪ್ಯಾರಿಸಾಕ್ ವ್ಹೆಚೊ 

ಠರಾವ್ ನಿಘಂಟ್ ಕೆಲೊ. 

ಪ್ರದರೃನಾಚೆಂ ಬೃಹತ್ - ಪ್ರೇಕ್ಷಣೀಯ್ ಬಾಂಧಾಪ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲಂ - ಜಗತ್ 

ಪ್ರಸಿದ್ದ್. “ಐಫಲ್ ಟವರ್'' - ಲೊಂಕಾಡ್ ಮಿಲಾವಾಚೆ ಪಕ್ಕಾಶೆ ಬೆರ್ಸೊಳಾಂನಿ 

ಉಬಾರ್ಲೆಲೆಂ ಮಜ್ಬೂತ್ ಕಟ್ಟೋಣ್ ತೆಂ. ತ್ಕಾ ಶಿವಾಯ್ ಚಾರಿತ್ರಿಕ್ ದೃಷ್ಠೆನ್ ಹರ್ 

ಸಭಾರ್ ಮಹತ್ವಾಂಚ್ಕಾ ಜಾಗ್ಕಾಂಕ್ ಭೆಟ್ ದೀವ್ನ್ ಸ್ವಂತ್ ಸಂಶೋಧಿಕ್ ತಾನ್ 

ಭಾಗವ್ನ್ ಕೌತುಕಾಯೆಕ್ ಧಡೊ ಬಾಂಧಿಯೆತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾನ್ ಆಬೈೆ ಹಾಂವ್ 

ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ದೊಂ ಪ್ಕಾರಿಸಾಕ್ ವ್ಹಚುಂಕ್! 

ತವಳ್ ಏಕ್ ಚಾಲ್ತಿ ಭಾಸ್ ರೂಢಿರ್ ಆಸ್ಲ್ಲಿ ಕೀ, ಐಫಲ್ ಟವರಾಚೆಂ ಬೃಹತ್ 

ಬಾಂಧಾಪ್ ಪರ್ಲ್ಯಾ ತಸ್ತಾಮೆಂತಾಂತ್ಲೆಂ “ಟವರ್ ಒಫ್ ಬೇಬಲ್'' ಕೊಸ್ಫೂನ್ 

ಪಡ್ಲ್ಹ್ಯಾಬರಿ ಪಡೊನ್ ತಾಚೆಂ ವಿನಾಶ್ ಜಾತಲೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್! ಕೀ ಇತ್ತೆಂ ಊಂಚ್ 

ಕಟ್ಟೋಣ್ ಉಭೆಂ ರಾವೊಂಕ್ ಸಾಧ್ಕ್ಚ್ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತವಳ್ಹ್ಯಾ ಲೊಕಾಚೆಂ ಚಿಂತಾಪ್! 

ಹಾಂವೆ ಎಕಾ ಸಸ್ಯಹಾರಿ ಹೊಟೆಲಾಂತ್ ರಾವ್ಟಾಚಿ ಬಂದಬಸ್ತ್ ಕರ್ನ್ ಏಕ್ ಕೂಡ್ 

ಅಮಾನತ್ಸಿಲೆಂ. ಆನಿ ಥಂಯ್ಸರ್ ಹಾಂವ್ ಸಾತ್ ದೀಸ್ ರಾವ್ಹೊಂ. 

ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಶ್ಹೆರಾಚಿ ಭಂವ್ಹಿ ಕೆಲಿ. - ಫಕತ್ತ್ ಪಾಂಯಾನಿ ಚಲೊನ್ ಸರ್ಫ್ 

ಪ್ರೇಕ್ಷಣೀಯ್ ತಶೆಂ ಚಾರಿತ್ರಿಕ್ ಜಾಗ್ಕಾಂಕ್ ಭೆಟ್ ದಿಲಿ. ಅಶೆಂ ಬೋವ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಯೆನ್ 

ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಜೊ ಖರ್ಡ್ ನಿಯಂತ್ರಣಾರ್ ದವರ್ಲೊ. ಚಲೊನ್ ಭಂದವ್ಹಿ ಮಾರ್ಲ್ಲಾನ್ 

ಆಬೈ ಸ್ಮಾರಕಾಂಚೊ ತಶೆಂ ಚಾರಿತ್ರಿಕ್ ಮಹತ್ವಾಚ್ಕಾ ಜಾಗ್ಮಾಂಚೊ ತರ್ದುಮೊ ಕರುಂಕ್ 

ಸುಶೆಗಾಯೆಚೊ ಅವ್ಕಾಸ್ ಲಾಬ್ಲೊ. 
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ಪ್ರದರೃನಾವಿಶಿಂ ಉಲಂವ್ಡೆಂ ಜಾಲ್ಕಾರ್ ನೂತನ್ ವರ್ಗಾಚಿ ಬೃಹತ್ ತೋರ್ 

ನಾಯ್ ದುಸ್ರೆಂ ಗಂಭೀರ್ ಕಾಯ್ಂಚ್ ನಾತ್ಲ್ಲೆಂ. ಕೇವಲ್ ಐಫಲ್ ಟವರಾಚಿ 

ಚಾಯ್ ಮಾತ್ರ್ ಭಗ್ಲಾಂ ಆನಿ ಭೈಂ ಉಬ್ಬಾಯ್ತಾಲಿ. 

ಹಾಂವ್ ಹ್ಯಾ ಬೃಹತ್ ಊಂಚ್ ತೋರಿಚ್ಕಾ ತುದಿಯೆ ಪರ್ಕಾಂತ್ ದೋನ್ ತೀನ್ 

ವ್ವಿಂ ಚಡ್ತೊಂ. ಕಟ್ಟೋಣಾಚ್ಕಾ ಮದ್ಗಾತ್ ಫಳ್ಹಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಆನಿ ಸುಶೆಗ್ 

೦ವ್ಮ್ ನೂತನ್ ವರ್ಗಾಚೆಂ ವಿಲಾಸಿ ಘರ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ. 

ಪ್ಕಾರಿಸಾಂತ್ಲ್ಯೊ ಪರ್ಮ್ಯೊ ಇಗರ್ದೊ ಏಕ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಣೀಯ್ ಬಾಂದ್ರಾಂ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್. 

ರಾಕಾ ಸಜೀವ್ ಉಗ್ಡಾಸಾಕ್ ವ್ಹತಾ ತ್ಕಾ ಇಗರ್ದಾಂಚಿ ಸೊಭಾಯ್; ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಆನಿ 

ರ್ಮಿಕ್ ಗ್ರೇಸ್ಟ್ಕಾಯ್ ವಿಸ್ರೊಂಕ್ಚ್ ಜಾಯ್ನಾ. "ನೊಟ್ರೆಡಾಮ್' ಕಾಥೆದ್ರಾಲಾಚೆಂ 

ನ್ಬುತ್ ಕಟ್ಟೋಣ್ ಜಾಚಿ ಬೃಹತ್ ತಶೆಂ ಊಂಚ್ ತೋರ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಂ ಥಂಯ್ 

್ ಜಾದು ಸಕ್ತೆಚೆಂ ಭಿಂಯ್ ವೊಂಪ್ಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳಾರ್ ಚೂಕ್ ಜಾಂವ್ದಿ ನಾ. 

ಮ್ಹಾಕಾ ಭಗ್ಗೆಂ ಕೀ, ತೆದಾಳಾ ಹಿಂ ಕಟ್ಟೋಣಾಂ ಅಸ್ತಿತ್ಟಾಕ್ ಹಾಡ್ದಾ ಖಾತಿರ್ 

ಲ್ಲಿ ದುಡ್ವಾಚಿ ದೆಸ್ವಾಟ್, ಜಿ ತಾಣಿಂ ಕೆಲ್ಲಿ ನೀಜ್ ಜಾವ್ನ್ ದೆವಾಚ್ಮಾ ಮೊಗಾ 

ತಿರ್ ನಹಿಂ, ಫಕತ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಚ್ಮಾ (ರಾಷ್ಟಾಂಚ್ಕಾ) ವೈಭವಾ ಖಾತಿರ್. 

ಪ್ಕಾರಿಸಾಚ್ಕಾ ಫೇಶನಾವಿಶಿಂ ಜೆಂ ಕಿತೆಂ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ನೀಜ್ ಆನಿ ಖರೆಂ 

ಹೊನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ರುಜು ಜಾಲೆಂ. ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಶ್ಲೆರಾಚ್ಕಾ ಹರೈಕಾ ರಸ್ತ್ಯಾ ದೆಗೆನ್ 

'೦ವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾತ್ ಆಬ್ಳೆ ನೂತನ್ “ಫೇಶನ್ ಶ್ಲೋ ರೂಮಾಂ'. 

ದೇವ್ ಮಂದಿರಾಂ (ಇಗರ್ಹೊ) ಮಾತ್ರ್ ಬೋವ್ ಶಾಂತಿಚೆ ಜಾಗೆ. ಜಾಲ್ಕಾರ್, 

ಯ್ಹ್ಯಾನ್ ರಸ್ತ್ವ್ಮಾರ್ ಅತಿರೇಕ್ ಗುಸ್ಪೊಡ್ ಗೊಂದೊಳಾಯ್ ಆಸಾ. ದೇವ್ 

ಪ್ಲಾ ಭಿತರ್ ಮಾತ್ರ್ ನಿಶ್ಶಬ್ಲ್! “ಸಸಾಂವ್ ಪಡ್ಡ್ಲ್ಯಾರೀ ಆಯ್ಕಾತ್” ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ 

ಗ್ಲೆಬರಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಭಗ್ಗೆಂ. 

ಮಾರ್ಕೆಟ್-ಸಾಂತೆ ಕಾಟ್ಕಾಂನಿ ಮನ್ಮ್ಯಾ-ಮನ್ಹಾತಿಂಚಿ ಹುತಾವಳ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ, 

ವ್ ತೆಂಪ್ಲಾ ಭಿತರ್ ವಾತಾವರಣ್ ಸಂಪೂರ್ಲ್ಸ್ ಬದ್ದಾತಾ. ಲೋಕ್ ಭಕ್ತಿಪಣಾನ್ 

್ರಿಮೆಂತಾ ಮುಖಾರ್ ದಿಂಬಿ ಘಾಲ್ನ್ ಮಾಗ್ಗ - ರಜಾರ್ ಕರ್ತಾ. 

ಮ್ಹಜಿಂ ಭಗ್ಗಾಂ ತವಳ್ ಕಿರ್ದಾಲ್ದಿಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಆಬ್ಭೆ ಆಜೂನೀ 

ಜ್ಕಾ ಕೊಶೆಡ್ಡಾಂತ್ ಜಿವಾಳ್ ಆಸೊನ್ ವಿರಾಜ್ ಕರ್ಕಾತ್. ಹಂ ನಕ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಪಣ್ 

೦. ಏಕ್ ಮನಿಸ್ ಭಕ್ತಿಪಣಾನ್ ಸಾಯ್ಬಿಣಿಚೆ ಇಮಾಜಿ ಸಮೊರ್, ಸುತಿ ಕರ್ತಾ 

ರ್, ತೊ ತ್ಮಾ ಮಾರ್ಬಲ್ ಫಾತ್ರಾಚಿ ಭಕ್ಕ್ ಕರಿನಾ. ಬಗಾರ್ ಪವಿತ್ರ್ 
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ಅತ್ಮ್ಮಾಚಿ. ಇಮಾಜ್ ಫಕತ್ತ್, ಸಂಕೇತ್ ಮಾತ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಹಾಂವೆ ಸಾಂಗ್ಗೆಂ 

ಜಾಲ್ಕಾರ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಭಕ್ತಿಪಣಾನ್ ಆನಿ ಮಾಗ್ದೆ ವೊರೆಸಾಂವಾನ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ದೇವ್- 

ಕುರೈೆಚಿ ಶಾಂತಿ ಮೆಳ್ತಾ. 

ಐಫಲ್ ಟವರಾವಿಶಿಂ ಸಾಂಗ್ಡೆ ಜಾಲ್ಕಾರ್ ತ್ಕಾ ಲೊಂಕ್ಹಾ ರಾಶಿಚ್ಕಾ ಕಟ್ಟೋಣಾಚೊ 

ಪ್ರಯೋಗ್ ಕಸಲೊ? ಹಜಾರೋಂ, ಲಾಖಾಂನಿ ವ ಕೊರೊಡಾಂನಿ ಕೆಲ್ಲೊ ಖರ್ಚ್ 

ಕೊಣಾಚ್ಕಾ ವೈಭವಾಕ್? ಥೊಡೊ ಲೋಕ್ ತ್ಕಾ ಬೃಹತ್ ಲೊಂಕ್ಹಾರಾಶಿಚಿ ವ್ಹಡ್ಚಿಕ್ 

ಉಲಯ್ತಾತ್ ಜಾಲ್ಕಾರ್, ಹೊಡಿಂ ಮನ್ಶ್ಮ್ಯಾಂ ಕುಲ್ಬಾಂ ಕಾಡ್ತಾತ್ ಆನಿ ನಕ್ಲಾಂ 

ಕರ್ಮಾತ್. 

ರಶ್ಕಾಚೊ ಜಗತ್ಪ್ರಸಿದ್ದ್ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿ ಕೌಂಟ್ ಲಿಯೊ ಟೊಲ್ಸ್ಟೊಯ್ ಐಫಲ್ 

ಟವರಾವಿಶಿಂ ತ್ಕಾ ಬಾಂದ್ಬಾಕ್ ಅನಾವಶಿಂ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ದುಡ್ಡಾಖಾತಿರ್ ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣಾಲೊ 

ಕಂಯ್: 

"ಸಂಸಾರಾಚಿ ದುಬ್ಳಿಕಾಯ್ ನಿವಾರ್ದೆಂ ಯೋಜನ್ ಬಾಂಧುನ್ ಹಾಡ್ದೆಂ ಸೊಡ್ಮ್, 

ಆಬೈ ಪಯ್ಕೆ ವಿಭಾಡ್ನ್ ದೆಸ್ವಾಟ್ ಕರ್ನ್ ದುಬ್ಭ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಕ್ ದುಬ್ಳಿಕಾಯೆಚ್ಶಾ 

ದಾರಿದ್ರ್ಯಾಂತ್ಚ್ ದವರ್ದೆಂ ತಸಲೆಂ ಮಹಾಯೋಜನ್ ಹಾತಿಂ ಘೆಂವ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ 

ಜಾವ್ನಾಸಾ ವ್ಹರ್ತೆಂ ಪಿಶೆಂಪಣ್.'' 

ಐಫಲ್ ಟವರಾಚೆಂ ಬಾಂಧಾಪ್ ಮನ್ಯ್ಯಾಚ್ಮಾ ನಾಗರಿಕ್ಪಣಾಕ್, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ್ 

ಪ್ರಗತೆಕ್ ಬೋಟ್ ಜೊಕಿನಾ. ಬಗಾರ್ ನಿಶಾನಿ ದಾಕಯ್ತಾ ಮನ್ಯ್ಯಾಚ್ಯಾ 

ಅಮಾನುಷ್ಪಣಾಚಿ ಆನಿ ಪಿಶೆಪಣಾಚಿ ಕೀ, ಗಾಂವಾರ್ ಲೋಕ್ ವಳ್ವಳ್ತಾ ಭುಕೆನ್, 

ಖ್ಕಾಸ್್ ಪಿಡೆನ್ ಆನಿ ರುಜಾಂನಿ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ದೆಸ್ವಾಟೆನ್. 

ದೆಕುನ್ ಹೆಂ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಸ್ಮಾರಕ್ ಆನಿ ಸಂಕೇತ್ ಮನ್ಶ್ಮಾಚ್ಕಾ 

ಅಮಾನುಷ್ಪಣಾಚೆಂ.'' 

ಆಪವ್ಣೆಂ ಮೆಳ್ಳೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್! 

ವಾಯ್ದಾಚೆಂ ಮೊಲ್ ಜೆವ್ಲಾಚ್ಕಾ ಮೊಲಾಕ್ ಮಿಕ್ಚಾಲ್ಲಂ. 

ಯೆದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್, ಹಾಂವ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಾಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮೂಳ್ ಉದ್ದೇಶಾವಿಶಿಂ 

ಪರಿಪೂರ್ಡ್ ಪ್ರಸ್ತಾಪ್ ಉಗ್ಡಾಪೊ ಕರುಂಕ್ ನಾ. ಆತಾಂ ಪರ್ಗಟ್ ಕರ್ಚೆಂ ವಾಜ್ಬಿ. 

ಹಾಂವೆ ತಾರ್ವಾರ್ ಸಾಹಸಿಕ್ ಸಮ್ದಿರಾ-ಪಯ್ಣ್ ಕರ್ನ್ ಎಂಚ್ಲ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾಚ್ಕಾ ಆಶೆನ್ 

ವಿಲಾಯ್ತಾಕ್ ಗೆಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ಹ್ಯಾ ಆದಿಂ ವಿವರ್ಸಿಲ್ಮಾ. ವಕಾಲತ್ ಹುದ್ದ್ವಾ ಸೂಕ್ತ್ 
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ಶ್ಚಾತ್ಕ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಕಾಲಯಾಚಿ ಸನದ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಪ್ರತ್ಮೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ವಕಾಲತ್ ವ 
ನೂನ್ ಶಿಕ್ಪಾಚೊ ಅಂತಿಮ್ ಹಂತ್ ಉತ್ರೊನ್ ಆಬೈ "ಬಾರ್ ಎಟ್ ಲೋಗ 

ಕೈಚಿ ಶ್ರೇಷ್ಟ್ ಸನದ್ ಆಪ್ಲಾಂವ್ಹೊ ಮ್ಹಜೊ ಪರಮ್ ಧ್ಯೇಯ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊ. 

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಕ್ ಹಿ ಸನದ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲಿ ಅಪರ್ಮಿತ್! ಹಂ ಅಮೊಲಿಕ್ ದಿರ್ವೆಂ 

ಪ್ಹಾಂವ್ಕ್ ವಕೀಲ್-ಬ್ಯಾರಿಸ್ಟರಾಚಿ ಸನದ್ ವ ಔದ್ಯೋಗಿಕ್ “ಲೈಸನ್ಸ್'' ಮೆಳ್ಸೆ ಆದಿಂ 
ಕಾ ಅಭ್ಯರ್ಡಿನ್ ದೋನ್ ಶರ್ದಾಂ ಮಾಂದುನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಆಸ್ಲ್ಲಿಂ. 

-ಕೊಲೆಜ್ ಶಿಕ್ಪಾ ಕ್ಲಾಸ್ - ಹಾಜರಿ ಆಖ್ಕಾ ತಿನೀ ವರ್ಸಾಂಚಿ ದೀಜಾಯ್. 

- ಹರೈಕ್ ಪರಿಕ್ಷೆಂತ್ ಉತ್ತೀರ್ಸ್ ಜಾಯ್ದಯ್. 

ನಿಯಮಾಂ ಪಾಳ್ಜೊ ಸಂಪ್ರದಾಯ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ವಕಾಲತೆಚೊ ಅಧಿಕೃತ್ 

ುಂದಾಮಂತ್'. ಹಾಂತುಂ ವಕೀಲ್ ಸನದೆಚ್ಕಾ ಔದ್ಯೋಗಿಕ್ ಗ್ರಹಾಕ್ (0001 

೩70017) ಪ್ರವೇಶ್ ಪರ್ವಣ್ಣಿ ಮೆಳಾಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಕಾರ್, 

ಆಬ್ಭೆ ಸಾಮೂಹಿಕ್ ಜೆವಾಣ್ ಜೆಂವ್ಚಿ ರೀತ್, ರೇಗ್ರ್ ಶಿಕಾಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ಣೆ: 

ಶ್ಲಿಷ್ಟ್ ವೆಳಾರ್ ಜೆವ್ಹಾ ಸಾಲಾಂತ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ದೆಂ, ಸರ್ವಾಂಚೆಂ ಜೆವಾಣ್ 

ುಪ್ತಾಸರ್ ರಾಂವ್ಚೆಂ. 

ಸರ್ವ್ ಅಭ್ಯರ್ತಿಂನಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಜೆಂವ್ಚಂ, ಪಿಯೆಂವ್ಚಂ, ಜ್ಲೆವ್ಹಾಕ್ ಬಸ್ಸಂ, ಉಟ್ಟೆಂ, 

ಯ್ನಾಚೊ ಗ್ಲಾಸ್ ಉಬಾರ್ಡ್ ಸಾಂಗಾತ್ಕಾಂಕ್ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಮಾಗೊನ್ ದೆವಾಕ್ 

ಮರ್ಬಣ್ ಕರ್ನ್ ಸೆಂವ್ದೆಂ. “ | 

ಜ್ಞೆವ್ಲಾಚೊ ಖರ್ ವಿಪ್ರೀತ್ ನಹಿಂ ವ ಸವಾಯ್ಯೀ ನಹಿಂ. ವಾಯ್ 

್ಲಾರಗ್. ಹೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ವಿಚಿತ್ರ್ ಚ್ ದಿಸ್ತಿಂ. 

ಹಾಂವ್ ಪೊಟ್ಭರ್ ಜೆವಾಣ್ ಜೇಂವ್ಕ್ ಕಾವ್ಹೆಲೊಂ. ಉಂಡೊ, ಬಟಾಟೆ ಆನಿ 

ಜ್ ಮಾತ್ರ್ ಘೆತ್ಲೆಂ. ಆರಂಭಾರ್ ಇತ್ತೊಯೀ ಘೆಂವ್ಕ್ ಹಾಂವ್ ಭಿಯೆತಾಲೊಂ. 

ಮೇಣ್ ಜೆವಾಣ್ ರುಚ್ಹ್ಚಂ ಆನಿ ಚಡ್ತಿಕ್ ಜಂವ್ಕ್-ಘಂವ್ಕ್ಮ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಧಯ್ರ್ 

ಳ್ಳೆಂ. 

ಜೆವ್ಲಾಂತ್ಯೀ ಏಕ್ ನಮೂನ್ ತರ್ಭೇದ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ. ಸೀನಿಯರ್ ಕ್ಲಾಸಿಂತ್ಲ್ಯಾ 

ಡ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆಂ ಜೆವಾಣ್ ನಹಿಂ ತೆಂ - ರಸ್ಭೋಜನ್! ಜಾಲ್ಕಾರ್, ಸಕಯ್ಲ್ಯಾ 

ಸಿಚ್ಕಾ ತರ್ನ್ಯಾ ವಿದ್ಕಾರ್ಡಿಂಚೆಂ ಜೆವಾಣ್ ಮಾತ್ರ್ ಹಲ್ಮೆಂ. ತೆ ನವೆ ವಿದ್ಮಾರ್ಹಿ, 

ಲ್ಕಾರ್, ಆಮಿ ವಾಡ್ಲ್ಲೆ-ವ್ಹಡ್ ವಯ್ಲಾ ಕ್ಲಾಸಿಚೆ ಸೀನಿಯರ್ “ಅರ್ಥೆ ವಕೀಲ್.” 
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ಎಕ್ಲೊ ಪಾರ್ಸಿ ವಿದ್ಕಾರ್ಡಿ (ಸಸ್ಯಹಾರಿ) ಆನಿ ಹಾಂವೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಸ್ಸೃಹಾರ್ ವದ್ಗಾಯ್ದೆ 

ಮ್ಹಣೂನ್ ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯಾ ಅಧಿಕಾರಿಂಕ್ ಮನವಿ ದಿಲಿ. ತಾಣಿಂ ಆಮ್ಚೆಂ ಮಾಗ್ಗೆ 

ಮಾನುನ್ ಘೆತ್ಲೆಂ ಆನಿ ಫಳಾಂ, ತರ್ಮಾರೆಚೊ ಸಸ್ಮಹಾರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ವದ್ಧಾಯ್ಲೊ. 

ಎಕೇಕಾ ಮೆಜಾಚ್ಮಾ - ಚವ್ಲಾಂಚ್ಮಾ ಮಾಂಡಿರ್ ವ "ಗ್ರೂಪಾಂತ್' ದೊದೋನ್' 

ಬಾಟ್ಸ್ಯೊ ವಾಯ್ಡ್ನ್ ದವರ್ಲ್ಲೊ. ಹಾಂವೆ ಮಾತ್ರ್ ಥೆಂಬೊ ಆಪ್ನೊಂಕ್ ನಾ. ಮ್ಹಾಕಾ 

ಖಂಚಾಯ್ ಗುಂಪಾಕ್ ಭರ್ತಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ದುಸ್ರೆ ಅಭ್ಕರ್ಡಿ ಆಂಗಾರ್ ' ಪಡೊನ್ 

ವಿಚಾರ್ವಾಲೆ ಕೀ “ಮ್ಹಜ್ಮಾ ವಾಂಟ್ಕಾಚೊ ವಾಯ್ಡ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಮೆಳಾತ್ಗೀ'' ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ 

ಅಭಿಲಾಷೆನ್ ಮ್ಹಜ್ಮಾ ಯೆಣ್ಮಾಕ್ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್ತಾಲೆ. ಹಾಂವೆ ಜೆವ್ಲಾಸಾಲಾಕ್ 

ಭಿತರ್ ರಿಗಾಜೆ ಜಾಲ್ಕಾರ್ ಆಬೈ ಗ್ರಾಯ್ಕಾಂಚೊ ತಂಡ್ ಆಯ್ಲೊಚ್ ಆನಿ ಘೆರಾವೊ 

ಘಾಲೊಚ್! 

ಪ್ರಧಾನ್ ವ ದಬಾಜಾಚಿ ರಾತ್ - ಹರೈಕಾ ಸರ್ತೆಂತ್ ಹ್ಯಾ ರಾತಿ ಚಡ್ತಿಕ್ 

ವಾಯ್ನಾಚೊ, ಪೊರ್ಟ್, ಶೆರಿ ಆನಿ ಶಾಂಪೇಯ್ನ್ ಹಾಚಿ ಬರ್ಪೂರ್ ಸರ್ಬರಾಯ್ ಆಸ್ಚಿ 

ಆಸ್ಲ್ಲಿ. ಮ್ಹಾಕಾ ಪಿಯೊಣ್ಕಾಚ್ಕಾ ತಂಡಾಚೆಂ ಸ್ವಾದಿಕ್ ಆಪವ್ಣೆ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ. 

ಮ್ಹಜ್ಮಾ ವಾಂಟ್ಕಾಚ್ಕಾ ವಾಯ್ನಾಚ್ಕಾ ಅಭಿಲಾಷೆನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತಾಣಿಂ ವತ್ತಾಯೆಚೆಂ 

ಆಪೊವ್ಲೆ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವಾಂಟ್ಕಾಚೊ ವಾಯ್ಡ್ ವ್ಹಡಾ ರುಚಿನ್ ತಾಣಿಂ 

ಪಿಯೆಂವ್ಚೊ ಆಸ್ಲ್ಲೊ! 

ಗ್ರಂಥಸಾರ್ಮಾ ಪುಸ್ತಕಾಂತ್ಲೆಂ ಕಾನೂನ್೦ಚ್ ನಹಿಂ. ಭಾಷೆಚಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್, 

ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಶಿಕಾಪ್, ದಸ್ತೂರ್, ಶಿಸ್ತ್, ಚಾಲ್ ಚಮ್ಮಣ್ ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಜಾಣಾ 

ಜಾಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ ವಕಾಲತೆಚಿ ಸನದ್ ಮೆಳ್ಚೆ ಆದಿಂ. ಎಕಾ ತೆಂಪಾರ್ 

ಬೋವ್ ಹೊಡೆ ವಕಾಲತೆಚೆ ಅಭ್ಯರ್ಡಿ ಹ್ಯಾ ಜೆವ್ಲಾಂತ್ ಪಾತ್ರ್ ಘೆತಾಲೆ ಆನಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ 

ಮಾಗ್ಮಾಲೆ. ಅಸಲಿ ಚಾಲ್ತ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಚಿ ತರೈೆತಿ ತಾಂಕಾಂ ಮಸ್ತ್ ಉಪ್ಕಾರ್ಲಾ. ಪ್ರತ್ಕೇಕ್ 

ಜಾವ್ನ್ ಸಭಾ ಕಂಪನಾಕ್ ಧಡೊ ಬಾಂಧುಂಕ್. ಕ್ರಮೇಣ್ ಹಿ ಸಂಪ್ರಾದಾಯಾಚಿ ತರ್ಪೆತಿ 

ದಿಂವ್ಹಿ ದಸ್ತೂರ್ ವೆಳಾಕಾಳಾ ಸೂಕ್ತ್ ಚಾಪ್ಪ ಜಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲಿ ಕಂಯ್! ತರೀ ಹ್ಕಾ 

ಗಾಂವ್ಚಿ ದಸ್ತೂರ್, ರೀತ್ನೀತ್, ಚಾಲ್ ಚಮ್ಮಾಣೆಚ್ಛಾ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಗಣ್ಣ್ಯಾಂಚೆಂ 

ನಿರಂತರ್ ಚಲನ್ ಆಜೂನ್ ಆಸಾ. ಪಾಠ್ ವ ಶಿಕ್ಟಾಕ್ರಮ್ (Curriculum) ವಿಶೇಷ್ 

ತಾಪತ್ರಯ್ ನಾತ್ಲ್ಲೆಂ. ಆಮ್ಕಾಂ ಕುಛೇಷ್ಟ್ ವ ಚಿತ್ರ್ಹಿಂಸೆಕ್ (ದಗ್ದವ್ಲಿ) ಒಳಗ್ 

ಕರ್ತಾಲೆ. ಆನಿ ಮ್ಹಣ್ತಾಲೆ “ವಕಾಲತ್ ಮ್ಹಳ್ಕಾರ್ ನಿರ್ಮಳ್ ಚ್ಯಾರ್ ಜೆವ್ಲಾಂ ಜೆಂವ್ಚಿಂ. 

ಫಾವೊತ್ಕಾ. ಥರಾನ್ ಜೆವ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಬೈ ಡಿಗ್ರಿ ಫುಂಕ್ಚ್ಯಾಕ್ ಮೆಳ್ಳಿ? ಮ್ಹಣ್. 
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ಥೊಡೆ ಮ್ಹಣ್ತಾಲೆ ವಕಾಲತೆಚ್ಕಾ ಏರೀಕ್ಷೆಂತ್ ಧಮ್ ನಾ. ಆಮ್ಕಾಂ "ರೋಮನ್ 
ೇ ಆನಿ “ಕೋಮನ್ ಲೋ' ಶಿಕೊಂಕ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ. ಹ್ಕಾ ಶಿಕ್ಪಾಕ್ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ್ ಬೂಕ್ 

ಯಿಲ್ಲೆ. ಜಾಲ್ಕಾರ್, ಹೆ ಬೂಕ್ ಕೊಣೀ ವಾಚಿನಾತ್ಲೆ. 

ಹಾಂವೆ ಖುದ್ದ್ ಪಳಲಾಂ ಫಕತ್ತ್ ಕ್ಲಾಸಿಂತ್ಲೆಂ ಲೆಕ್ಚರ್ ಆಯ್ಕೊನ್ “ರೋಮನ್ 

ಚಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪಾಸ್ ಜಾಲ್ಕಾತ್. ಆನಿ “ಕೋಮನ್ ಲೋ'' ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಬೂಕ್ 

ಚಿನಾಸ್ತಾನಾ ಫಕತ್ತ್ ಕ್ಲಾಸಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಲೆಕ್ಚರಾಂಚಿ ಹಾಜರಿ ದೀವ್ನ್ ತೀನ್ ಮೃನ್ಶಾಂಚ್ಯಾ 

ಚ್ಚಾನ್ ಧುಸ್ಕ್ಚ್ ಪಾಸ್ ಜಾಲ್ಕಾತ್. 

ಪರೀಕ್ಷೆ ಪತ್ರಾಂ ಸುಲಭ್ ಆನಿ ಪರೀಕ್ಷಾಧಿಕಾರಿ ಬೋವ್ ದಯಾಳ್. ಅಶೆಂ 

ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ನಾಪಾಸ್ ಜಾಂವ್ಚಂ ಬೋವ್ ಉಣೆ. ಚ್ಯಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪರೀಕ್ಷಾ ಆಸ್ತಾಲಿ 

9೨% - 99% ಪಾಸ್ ಜಾತಾಲೆ. 

ಹಾಂವ್ ಬೋವ್ ರೆಗ್ರೆನ್ ಬೂಕ್ ವಾಚುನ್ ಪ್ರಥಮ್ ವರ್ಲಾಂತ್ ಉತ್ತೀರ್ಲ್ 

ಲೊಂ ಜಾಲ್ಕಾರ್, ಥೊಡೆ ಬೂಕ್ ವಾಚಿನಾಸ್ತಾನಾ ಕೇವಲ್ ಲೆಕ್ಟರಾಂಚೊ ನೋಟ್ಸ್ 

ಚುನ್ ಪಾಸ್ ಜಾಲೆ. ಹಾಂವೆ ಮೊಲಾಕ್ ಬೂಕ್ ಪಫೆಂವ್ಚೆ ಆಸ್ಲ್ಲೆ ಜಾಲ್ಕಾರ್ 

ಇಡೆ ಉಸ್ಲೆಂ ಬೂಕ್ ಹಾಡ್ತಾಲೆ. 

ಹಾಂವ್ ಲಾತ್ಮಾನ್ “ರೋಮನ್ ಲೋ” ಶಿಕ್ಲೊಂ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡಾಂತ್ ಶಿಕ್ಲ್ಲೆಂ 

ತೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಮಸ್ತ್ ಉಪ್ಕಾರ್ಲೆಂ. ಖೈಂಸರ್?!' ಮ್ಹಜಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ 

ಣ್ ಆಫ್ರಿಕಾಂತ್! ಥೈಂಸರ್ ರೋಮನ್, ಡಚ್ ಕೋಮನ್ (ಮಾಮೂಲ್) 

ನೂನ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ದೆಂ. “ಜಸ್ಟಿನಿಯನ್'' ವಾಚ್ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದಕ್ಷಿಣ್ ಆಫ್ರಿಕಾಚೆಂ 

ನೂನ್ ಅರ್ತ್ಜಾಂವ್ಕ್ ಸುಲಭ್ ಜಾಲೆಂ. 

ಮ್ಹಾಕಾ “ಕೋಮನ್ ಲೋ'' (ಮಾಮೂಲ್ ಕಾನೂನ್) ವಾಚುಂಕ್ ಲಗ್ಬಗ್ 

ನೀವ್ ಮಹಿನೆ ಲಾಗ್ಲೆ. ತ್ಕಾ ಶಿವಾಯ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಾಚೊ ಮಾಮೂಲ್ ವಾಚುಂಕ್, 

ಪ್ರಾಮ್ಸ್ ಕೋಮನ್ ಲೋ ಶಿಕೊಂಕ್ ಹಾಂವೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಯತನ್ ಕೆಲಾಂ. “ಸೈಲ್ಸ್ 

ಟಿ” ವಾಚುಂಕ್ ಖುಶಿ ಜಾಲ್ಕಾರ್ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ಕಷ್ಟ್. 

ಕ್ರಮೇಣ್ ತಾರ್ವಾರ್ ಪಾಟಿಂ ಇಂಡಿಯಾಕ್ ಯೆತಾನಾ “ಮೇಯ್ನ್” ಹಾಚೊ 

೦ದು ಲೋ' ಹಾಂವೆ ವಾಚ್ಹೊ. 

ಹಾಂವ್ ಸಗ್ಳ್ಯೊ ಪರೀಕ್ಷ್ಯೊ ಪಾಸ್ ಜಾಲೊಂ. 1891 ಜೂನ್ 10-ವೆರ್ 

ಪ್ರಸಿದ್ಧ್ "*ಬಾರ್ ಎಟ್ ಲೋಗ'ಕ್ ಹಾಯ್ ಕೊಡ್ತಿಕ್ ಭರ್ತಿ ಜಾಲೊಂ. ತ್ಕಾಚ್ 11 

ರಿಕೆರ್ ಇಂಡಿಯಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆಂವ್ಹಂ ಪಯ್ಸ್ ಧರ್ಲೆಂ ತ್ಮಾಚ್ ಬಾರಾವೆರ್. 
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ಇತ್ಲಿ ತರ್ಬೆತಿ ಮೆಳೊನೀ ಆನಿ ಶಿಕೊನೀ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭಿಂಯಾಕ್ ಆನಿ ಅಸ್ಕತ್ಪಣಾಕ್ | 
ತಾಳ್ಮೂಳ್ ಆನಿ ಅರ್ಥ್ ನಾಸ್ಲ್ಲೊ. ಹಾಂವೆ ವಕಾಲತೆಚ ತರೈತಿ ಜೊಡ್ಡಿ! ಪರೀಕ್ಷಾ 
ಪಾಸ್ ಜಾಲೊಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಮ್ಹಾಕಾ ನಾತ್ಲ್ಲಿಂ. 

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮೂಳ್-ವಾಯ್ದ್ಯಾಚ್ಮಾ (ಕಂಠಕ್) ಆಯ್ದಾಕ್ ಲಾಂಬ್ ವಾಯ್ದ್ಯಾಚೊ 
ಪರಿಣಾಮ್ ಮ್ಹಜೆ ಥಂಯ್ ರೂಪಿತ್ ಜಾಲೊ. 

ಮ್ಹಜೆಂ ನಿರಾಧಾರ್ಪಣ್ 

ವಕಾಲತೆಚಿ ಸನದ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ಸುಲಭ್ ಜಾಲ್ಕಾರ್, ತಿಚೆ ಮಂದಾಮೆಂತ್ 
ಪಾಳ್ಕ್, ಕಾನೂನ್-ಕಾಯ್ದೊ ಉಕಲ್ನ್ ಧರ್ನ್ ನಿತಿಚ್ಛಾ ಬಳಾನ್ ಸತಾಚೊ ತೆಂಕೊ 

ದೀವ್ನ್ ಎಕಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಕೊಡ್ ಕಛೇರಿಚ್ಕಾ ಬಾಂದ್ಬಾಸಾಂತ್ಲೆಂ ಸುಟಂವ್ಕ್ ಸುಲಭ್ 

ನಹಿಂ. ಹಾಂವೆ ವಾಚ್ಹಾ ಕಾನೂನ್ ಕಾಯ್ದ್ವಾಚೊ ಅಂತರ್ ಆನಿ ಅಂತಸ್ತಾಚಿಂ ಶರ್ಡಾಂ 

ಆನಿ ತತ್ವಾಂ. ಜಾಲ್ಕಾರ್, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಧ್ವಂದ್ಕಾಂತ್ ಹಿಂ ನಿಯಮಾಂ ಪಾಳ್ಟಿಂ ಕಶಿಂ? 

ರೀತ್ ಹಾಂವ್ ನಣಾ ಆಸ್ಲ್ಹೊಂ. 

“SIC UTERE TUO UT ALIENUM NON LEADAS” “uಶಂ 

ತುಜೆಂ ಬದಿಕ್ ತುಂ ವಾಪುರ್ತಾಯ್ ತಶೆಂಚ್ ಪೆಲ್ಕಾಚೆಂ ಪಾಡ್ ಕರ್ನಾಸ್ತಾನಾ 

ಚತ್ರಾಯೆನ್ ವಾಪುರ್.” 

ಹೆಂ ಶರ್ಡ್ ಜಾಚೊ ಪ್ರಯೋಗ್ ಕರ್ದೊ ಕಸೊ? ಹೆಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ವಾದಿ, ಪ್ರತಿವಾದಿ 

ಗ್ರಾಯ್ಕಾಂಕ್ ಕಶೆಂ ಲಾಗು ಜಾತಾ? ಹೆಂ ಸವಾಲ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ 

ನಿರಂತರ್ ಧೊಸ್ಮಾಲೆಂ. ಹಾಂವೆ ದರಬಸ್ಕ್ ಕಾನೂನ್ ಕಾಯ್ದಾಚೆ ಗ್ರಂಥ್, ವಕಾಲತೆಚೆ 

ಪುಸ್ತಕ್ ವಾಚ್ಹ್ಯಾತ್. ತಾಂತ್ಲಿ ಜಾಣ್ಚಾಯ್ ಪಾಗುನ್ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾ. ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ 

“ರಾಜಾಂವಾಂಚ್ಮಾ ಮೂಳ್ ತತ್ವಾಂ ಆನಿ ಸೂತ್ರಾಂ ವಿಶಿಂ”. ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಹಾಂವೆ ಜಿತ್ತೆಂ 

ಚಡ್ ವಾಚ್ಹಾಂ, ತಿತ್ಲೆಂ ಚಡ್ ಶಿಕೊಂಕ್ ಆನಿ ಅಧ್ಯಯನ್ ಕರುಂಕ್ ಆಸಾ ತಶೆಂ 

ಮ್ಹಾಕಾ ಭಗ್ತಾಂ. ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಹಿಂ ಕಾನೂನ್ ಕಾಯ್ದ್ಯಾಂಚಿಂ ಸೂತ್ರಾಂ ತಕ್ಷೀರೆಂತ್ 

ಭರ್ಸುನ್ ತಿಂ ವೊರೊವ್ನ್, ನೆರಾವ್ನ್ ನ್ಯಾಯ್ ಅನ್ಕಾಯ್ ಪರಿಶೀಲನ್ ಕರ್ನ್ ತೀರ್ಬ್ 

ಥಾಪುಂಕ್ ಅಧಿಕ್ ಕಷ್ಟ್. 

ತ್ಕಾ ಶಿವಾಯ್ ಇಂಡಿಯಾಚೆ ಕಾನೂನ್ ಕಾಯ್ದೆ ಹಾಚೆಂ ಪುಸ್ತಕ್ ಹಾಂವೆ 

ಆಪ್ಪುಂಕ್ಚ್ ನಾತ್ಲ್ಲೆಂ. ಹಿಂದು, ಮುಸುಲ್ಮಾನ್, ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಆನಿ ಹರ್ 

ನಾಗರಿಕಾಂಚ್ಕಾ ಧಾರ್ಮಿಕ್, ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಅಧಿಕೃತ್ ತತ್ವಾಂವಿಶಿಂ ಹಾಂವ್ 

ಸಂಪೂರ್ಲ್ ನೆಣಾರಿ! 
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ಏಕ್ ಫಿರ್ಕಾದ್ ಮಾಂಡ್ಲಿ ̀ ಕಶಿ? ನ್ಕಾಯ್ ಕರುಂಕ್ ರಾಜಾಂವಾಚೊ ತೆಂಕೊ 

ವ್ಹೊ ಕಸೊ? ಹೆಂ ಪರ್ಕಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ನೆಣಾ'ಸ್ಟೊಂ. ವಕಾಲತ್ ಶಿಕೊನ್ ಸನದ್ 

ಯಿಲ್ಲೊ ವಕೀಲ್ ಹಾಂವ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ದಲೊಂ, “ಬಾರ್ ಎಟ್ ಲೋ' ಮ್ಹಳ್ಳಿ 

ಸಾರಾರ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ್ ಸನದ್ ಆಪ್ಲಾಯಿಲ್ಲೊ "“ಶಿಕ್ಸಿ” ಜಾಲ್ಕಾರ್ ಪರಿಪೂರ್ಸ್ “ನೆಣಾರಿ”! 

೦ವಾ ಪುರ್ತೊ ವಕೀಲ್. ಎಕಾ ಉತ್ರಾನ್ “ಶಿತಾಕ್ ಖಾರ್ ಧರ್ದಿಕ್ ಭಾರ್” ಹಿಂ 

ಸ್ಪಣಾಚಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ವಿರಾಜ್ ಕರಿಲಾಗ್ಲಿಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ತಕ್ಲೆಂತ್! 

ಣಾ 

ತ್ಕಾಚ್ ವೆಳಾರ್ ಅಚಾನಕ್ .ಹಾಂವೆ “ಸರ್ ಫಿರೋಜ್ ಶ್ಚಾ ಮೆಹತಾ'' ವಿಶಿಂ 

ಲೆಂ.. ಕೊಡ್ತಿಂತ್ ತಾಣೆ ಸಾರ್ಕ್ಯಾ ವಾಘಾಬರಿ ಘೊರೊಜ್ ಮಾರ್ಹಿ ಆಸ್ಲ್ಲಿ 

ಯ್. ಹಾಂವ್ ತವಳ್ ತವಳ್ ಚಿಂತಾಲೊಂ ಕ, ಹೊ ಮನಿಸ್ ಖಂಚ್ಕಾ 

ನ್ಕಾರ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಾಂತ್ ಹ್ಮಾ ಪರ್ಮಿ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಕ್ ಗಾಂವಾಂತ್ ವಕಾಲತ್ ಚಲವ್ನ್ 

೦ವಾಡ್ದಿಕ್ ಜಾಲೊಗೀ ಮ್ಹಣೊನ್. 

ಸರ್ ಫಿರೊಜ್ ಶ್ಹಾ ಮೆಹತಾಚ್ಕಾ ವಕಾಲತೆಚಿ ರೀತ್, ರಿವಾಜ್ ಆನಿ ಶೈಲಿ; 

ಸಯಾಲಯಾಂತ್ ತಾಕಾ ಆಸ್ಲ್ಲಿ ಮಾನ್ ಮರ್ಯಾದ್, ಹಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಹಾಂವ್ 

ಜ್ಮಿತ್ ಜಾಲೊಂ. ತಾಚೆಂ “ಧರ್ದಣೆ” ಆಪ್ಣಾಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾನ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್, ಸಾಧ್ಕ್ಚ್ 

ಇಂವ್ಚಂನಾ ತೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಕಳೊನ್ ಆಯ್ದೆಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ನೀಜ್ ಜಾವ್ನ್ 

`__ಜ್ಮಾಚ್ ಶ್ಕಾಥಿ ತಶೆಂ ಪ್ರತಿಭೆಚೊ ಅನುಮಾನ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ. ಮ್ಹಜೆ ನಿಮ್ಮಿಂ 

ಕಾಲತ್ ಧ್ವಂದ್ಕಾನ್ ದಿಸ್ಪಡ್ತೂ ಗ್ರಾಸ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಸಾಧ್ಕ್ ಜಾಯ್ಕ್ಗೀ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ 

ಪಧ್ಯೆರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ನಿರಂತರ್ ಧೊಸ್ತಾಲೆಂ. | 

ಹ್ಯಾ ಆದಿಂ ಸಾಂಗ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಪರ್ಮಾಣೆ - ಹಾಂವ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಾಕ್ ವ್ಹೆತಾನಾಂಚ್ 

ಾೂದಾಭಾಯ್ ನೌರೋಜಿಚೆಂ ಹಾತ್ಪತ್ರ್ ಘೆವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊಂ. ತ್ಕಾ ತೆಂಪಾರ್ 

ನಾಂವಾಡ್ದಿಕ್ ಮನ್ಶ್ಮ್ಯಾಂಚೆಂ ಹಾತ್ ಪತಶ್ರ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಾಮಾಂ ಶೀಘ್ರ್ ಜಾತಾತ್” 

೫_ಣ್ಹಾಕ್ ದುಭಾವ್ ನಾತ್ಲ್ಲೊ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ “ಪಾಸ್ಪೊರ್ಟ್'' ಆಸ್ಲ್ಲ್ಯಾಬರಿಂ. 

ೋವ್ ದಾಕ್ಬೆಣೆನ್ ತಗ್ಗೊನ್, ಬಾಗ್ಸೊನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಸಾಮೂಹಿಕ್ ಸಂದರೃನಾಕ್ 

7ಂವ್ ಗೆಲೊಂ. ಆನಿ ನಾಜೂಕ್ ಉತ್ರಾಂನಿ ವಿತರಣ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ತಾಚೆಂ ಭಾಷಣ್ 

ಯ್ಕೊನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಿವಾಂತ್ ಏಕ್ ನಮೂನ್ ವಿಚಿತ್ರ್ ಶ್ಕಾಥಿ ಭರ್ಲಿ ಆನಿ 

ಧೊಸ್ಪೊಣ್ ಭಗ್ಗೆಂ. 

ವಕಾಲತೆಚಿ ತರ್ಬೆತಿ ಘೆಂವ್ಚಾ ವಿದ್ಕಾರ್ಡಿಂಕ್ ತಾಣೆ ಏಕ್ ಸಂಘ್ ಸ್ಥಾಫನ್ ಕೆಲ್ಲೊ. 

ಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ಹಾಂವ್ ತಾಚ್ಯಾ ಮೀಟಿಂಗಾಕ್ ಹಾಜರ್ ಜಾತಾಲೊಂ. ಇಂಡಿಯನ್ 
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ವಿದ್ಯಾರ್ಗಿಂಚೊ ತಾಕಾ ಆಸ್ಲ್ಲೊ ಹುಸ್ಕೊ ಆನಿ ದ್ಹಾಸ್ತಿ ನೀಜ್ ಜಾವ್ನ್ ಅತಿರೇಕ್. ಹೆಂ _ 
ಪಳವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತಾಚೆ ಥಂಯ್ ವಿಶೇಸ್ ಅಭಿಮಾನ್ ಉಬ್ಬಾಲೊ. 

ಕ್ರಮೇಣ್ ಹಾಂವೆ ಧಯ್ರ್ ಆರಾಯ್ಡೆಂ ಆನಿ ಹಾಂವ್ ತಾಕಾ ಭೆಟ್ಟೊಂ. ತೊ 
ಮ್ಹಣಾಲೊ, “ತುಕಾ ಕೆದಾಳಾಯಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭೆಟೆಕ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಆಸಾ” ಜಾಲ್ಕಾರ್ 
ಹಾಂವೆ ತಾಚ್ಯಾ ಸ್ವಾಧಿಕ್ ಆಪವ್ಹ್ಯಾಚೊ ಪ್ರಯೋಗ್ ಕೆಲೊನಾ. ಹಾಂವೆ ಚಿಂತ್ಲೆಂ, ಅತೀ 
ಗರ್ದವಿಣೆ ತ್ಕಾ ನಾಂವಾಡ್ದಿಕ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಭೆಷ್ಟೆಂ ತರೀ ತ್ರಾಸ್ ದಿಂವ್ಚೆ ಸಮಾ ನಹಿಂ. 

ಮಿ. ಫ್ರೆಡ್ರಿಕ್ ಪಿನ್ಕಾಟ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ನಾಂವಾಂಚ್ಯಾ ಅನ್ಕೇಕಾ ವಿದ್ಯಾರ್ದಿನ್ ಕನ್ಸರ್ವೆಟಿವ್ 

ಪಾಡ್ತಿಚ್ಕಾ ರಾಜಕೀಯ್ ಫುಡಾರ್ಕಾಕಡೆ ಕಾನೂನ್ ಕಾಯ್ದ್ವಾವಿಶಿಂ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಮಾಗ್ಕೆತ್ ' 

ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ಮನಿಸ್ ಗ್ರೇಸ್ತಾಂಚ್ಕಾ ಪಾಡ್ತಿಚೊ ಜಾಲ್ಕಾರೀ ಶ್ರೀ ಫ್ರೆಡ್ರಿಕ್ 

ಪಿನ್ಕಾಟ್ ಅತೀ ದಯಾಳ್ ಆನಿ ಸೊಡ್ದೊಡಿಚೊ ಮನಿಸ್. ಸಬಾರ್ ಇಂಡಿಯನ್ 

ವಿದ್ಕಾರ್ದಿಂನಿ ಹ್ಯಾ ಬರ್ಕಾ ಮನಾಚ್ಕಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಚಿ ಕೃತಕ್ ಸಹಾಯ್ ಪಫೆತ್ಲ್ವಾ. ಹೆಂ 

ಪಳೆವ್ನ್ ಹಾಂವೆಂಯೀ ತಿ ದೇಖ್ ಘೆತ್ಲಿ. ಹಾಂವೆ ಸಂದರೃನಾಕ್ ವೇಳ್ ಠರಾಯ್ಲೊ. 

ಆನಿ ವೆಳಾರ್ ತಾಚಾ ದಪಫ್ತರಾಕ್ ಗೆಲೊಂ. ಹೆಂ ಸಂದರೃನ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲೆಂ - 

ಬೋವ್ ಸ್ವಯಂಪೂರ್ಲತಾಯೆಚೆಂ. 

ಪ್ರಥಮ್ ತಾಣೆ ಮ್ಹಾಕಾ ವಂದಿಲೆಂ ಅನಿ ಎಕಾ ಮಾನೇಸ್ತ್ ಮನ್ಮ್ಯಾಚೊ 

ಯೆವ್ಕಾರ್ ದೀವ್ನ್, ವ್ಹಡಾ ಉಬಾಳ್ ಸ್ವಾಗತಾನ್ ಭಿತರ್ ದಪ್ತರಾಕ್ ಯೇಂವ್ಕ್ 

ಆದೇಸ್ ದಿಲೊ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಅಟ್ಟಾಂಗ್ ನಿರಾಶೆಚ್ಕಾ ಚಿಂತ್ನಾಂಕ್ ನಹಿಂಚ್ ತಾಣೆ ಧಡೊ 

ಬಾಂಧ್ಲೊ, ಬಗಾರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಚಿಲ್ಲರ್ (ಸಾಮಾನ್ಕ್) ಸಮಸ್ಕಾಂಚ್ಕಾ ಬೃಹತ್ ತಕ್ಷಿ 

ಫಡಾಪಡೆಕ್ ಕುಸಾಳಾಂ ದುಖ್ತಾಸರ್ ಹಾಸ್ಲೊ ಆನಿ ಮ್ಹಣಾಲೊ: 

“ಪ್ರತಿ ಎಕಾ ವಕಾಲತ್ ಶಿಕ್ಚಾ ವಿದ್ಕಾರ್ದಿನ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ಶ್ರೀ ಫಿರೊಜ್ ಶ್ಹಾ 

ಮೆಹತಾಬರಿಂ. ಫಿರೊಜ್ ಶ್ಹಾ ಆನಿ ಬದ್ರುದ್ದೀನ್ ತಸಲೆ ಬ್ಯಾರಿಸ್ಟರ್- ವಕೀಲ್ ಅತೀ 

ವಿರಳ್! ಮಾಂದುನ್ ಘೆ ಕೀ ಏಕ್ ಚತುರ್ ವಕೀಲ್ ಜಾಯ್ದೆ ಜಾಲ್ಕಾರ್, ತಾಕಾ 

ಸಾಮಾನ್ಕ್ ಗುಣ್, ಲಕ್ಷಣಾಂಚೆಂ ದರ್ದಣೆ ಪಾವಾನಾ. ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ಪಣ್ ಆನಿ 

ವ್ಯಕ್ತಿಗತ್ ನಿಪುಣಾಯ್ ಜಾಯ್ದೆ. ಫಾವೊತೊ ದಿಸ್ಟೊಡ್ತೊ ಗಾ ಸ್ ಜೊಡಿಜೆ ಜಾಲ್ಕಾರ್, 

ಎಕಾ ವಕೀಲಾನ್ ಚತುರಾಯ್ ದಾಕಯ್ಲ್ಲಾ ತಿತ್ಲಿ ಪಾವಾನಾ. ಆತಾಂ ಸಾಂಗ್ - 

ತುಂವೆ ಖೈಂಚ್ಕಾ ಖೈೆಂಚ್ಕಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ - ಪುಸ್ತಕ್ ಭಂಡಾರಾಂತ್ಲೆ ಬೂಕ್ 

ವಾಚ್ಹ್ಯಾಯ್? ಆನಿ ಕಿತ್ಲೊ ನ್ಯಾಯಾಲಯಾಂತ್ಲೊ ಕೇಜಿ ವರವ್ನ್ ನೆರಾವ್ನ್ ತಾಂಚೆಂ 

ಅಧ್ಯಯನ್ ಕೆಲಾಂಯ್?'' 
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ತಾಕಾ, ಹಾಂವೆ ವಾಚ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ವಾಚ್ಚ್ಯಾ ಕಾನೂನ್ ಪುಸ್ತಕಾಂಚಿ ಪಟ್ಟಿ 

ಪೂರ್ಣ್ ದಿಲಿ. ಮಾನೇಸ್ಡ್ ಫ್ರೆಡ್ರಿಕ್ ಪಿನ್ಮಾಟ್ ನಿಶ್ಶಬ್ಲ್ ಜಾಲೊ! ಸಾಂಗಾತಾಚ್ 

ಇಸ್ ಜಾಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳಾರ್ ಅತಿಶಯ್ ಜಾಯ್ಕೆಂ ನಾ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಾಸ್ತ್ಯಾ 
ನನಾನ್ ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ: “ತುಜೆ ರಗೈ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳ್ತಾತ್. ತುಜೆಂ ಜೆರಾಲ್ 

ಚಾಪ್ ಕನಿಷ್ಟ್. ತುಕಾ ಸಂಸಾರಾಚಿ ಪರಿಚಯ್ ನಾ. ವಕೀಲಾಚ್ಮಾ ಸನದೆಚೆಂ ನೀಜ್ 

ಪ್ ತುಂವೆ ಆರಂಭ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕರುಂಕ್ ನಾಂಯ್. ಸಕ್ಕಡ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್, ತುಂವೆ 

ಡಿಯಾಚಿ ಚರಿತ್ರಾ ಪರ್ಕಾಂತ್ ವಾಚುಂಕ್ ನಾಂಯ್.'' 

ಎಕಾ ವಕೀಲಾನ್, ವಾದಿ ಪ್ರತಿವಾದಿಚೊ ಗೂಣ್ ಅವ್ಳಣ್ ತಾಚ್ಕಾ 
M 

ುಖಮಳಾರ್ಚ್ ವಾಚುಂಕ್ ಜಾಯ್. ಹರೈಕ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಆಪ್ಲ್ವಾ ಗಾಂವ್ಚಿ 

ರಿತ್ರಾ, ರೀತ್ ನೀತ್, ನಾಗರಿಕ್ಟೊಣ್, ಸಮಾಜ್ ಶಾಸ್ಟ್ರ್ ತತ್ತ್ಶಾಸ್ತ್, ಗಾಂವಾಂಚಿ 

೦ ಪರಚಿ, ತಾಂಚ್ಕಾ ಧರ್ಮಾಂಚಿ, ಆನಿ ಫಿತಿಸ್ಪೊಣಾಂಚಿ ತಾಕಾ ಸಯ್ತ್ ಪರಿಚಯ್ 

ನೊಂಕ್ ಜಾಯ್. 

ವ್ಹಯ್, ಹಾಕಾ ಆನಿ ವಕಾಲತೆಕ್ ಶೀದಾ ಸಂಬಂಧ್ ನಾ ಖರೆಂ. ಜಾಲ್ಮಾರ್, 

ಕಾ ವಕೀಲಾಕ್ ರಾಷ್ಟ್ರಾಚಿ ಆನಿ ತಾಂತುಂ ಜಿಯೆಂವ್ಹಾ ನಾಗರಿಕಾಂಚಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್ 

ಸೊಂಕ್ ಜಾಯ್. 

ಮ್ಹಾಕಾ ಧುಸ್ತ್ಚ್ ಕಳ್ತಾ, ಸಕ್ಕಡ್ ಕಿತ್ಕಾಕ್, ತುಂವೆ "ಕೇ ಆನಿ ಮಾಲೆಸನ್ಸ್''ಚಿ 

ತ್ರಾ ಪರ್ಕಾಂತ್ ವಾಚುಂಕ್ ನಾಂಯ್. ತಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಇಂಡಿಯನ್ ಚರಿತ್ರಾ ಬ್ರಿಟಿಷ್ 

ಭಿಕೆಂತ್ಲಿ. ಜಾಂತುಂ ಇಂಡಿಯನ್ ಸೈನ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ನಾಯಕಾಂಚೆರ್ ಉಪ್ರಾಟ್ಲೆಲೆಂ. 

ಕಾ “INDIAN MUTINY OF 1857 ಮ್ಹನಣ್ಹಾತ್. 

ತೊ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿಪಾಯಾಂನಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಪ್ರಥಮ್ 

ಕ್ರಿಫಿಸ್ ಆನಿ ಚಳ್ವಳ್. ತೆ ದೋನ್ ಪುಸ್ತಕ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ ಆನಿ ವಾಚುನ್ ವರವ್ನ್ 

ಭೆ. ತೆದಾಳಾ ಮಾತ್ ತುಕಾ ಕಳಿತ್ ಜಾತಲೆಂ ಮಾನವ್ ಸೈಂಭಿಕ್ ಗೂಣ್, ತಾಂಚೊ 

ನೋಭಾವ್ ಆನಿ ಚರಿತ್ರಾ.”' 

ಹೆಂ ನೀತಿ ಸೂಚನ್ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲೆಂಚ್ ಮ್ಹಜೆ ಥಂಯ್ ಆಭಾರಿ ಮನೋಭಾವ್ 

ಬ್ಹಾಲೊ. ಜಸೊ ಮನಿಸ್ ತಶೆಂ ತಾಚೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ಮಹಾನ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ 

ಸ್ತಾಲೆಂ. ತಾಚೆಕಡೆ ಉತ್ರಾ ಸಂಪರ್ಕ್ ಕರ್ನ್ ತಾಚೆ ಸಮೊರ್ ಬಸ್ಲ್ಲ್ಯಾ ತವಳ್ ಆಬೈ 

ಜಿ ಲಜ್, ದಾಕ್ಸೆಣ್ ಆನಿ ನಪ್ರ್ಯೊಗ್ ಸಗ್ರಿ ನಷೈಂಚ್ ಜಾತಾಲಿ. 
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ಜಾಲ್ಕಾರ್, ತಾಚೊ ಸಾಂಗಾತ್ ಸೂಡ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಕೂಡ್ಲೆ ಆಬೈ ಆಯ್ಲೆಂ ಪರ್ಕುನ್ 

ಮ್ಹಜೆರ್ ಮಾನಸಿಕ್ ಅಸ್ಕತ್ಕಾಯೆಚೆಂ ಕಾಳೆಂ ಮೋಡ್. ಎಕಾ ವ್ಯಕ್ತಿಚೆ ಗೂಣ್ ಆನಿ 
ಅವ್ಲುಣ್ ತಾಚ್ಮಾ ಮುಖಮಳಾರ್ ಪಿಂತ್ರಾಯ್ಲೆಲೆ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಆಯ್ಚ್ ಆನಿ ಕಂಠಕ್ 
ತಾಚ್ಕಾ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಾರ್ ಖಂಚಯ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಮಿ. ಫ್ರೆಡ್ರಿಕ್ ಪಿನ್ಕಾಟ್ ಸಾಂಗ್ತಾಲೊ. ಹೆಂ 
ಸಗೆಂ ನಿಯಾಳ್ ಕರ್ತಾನಾ, ಚಿಂತ್ನಾಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಧೊಸುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿಂ. 

ಘರಾ ವ್ಹೆತಾನಾ ಅವಶ್ಶ್ ದೋನ್ ಬುಕಾಂಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಆಯ್ಲೊ. “ಲವಟೊರ್”' 

ಹಾಚೊ ಬೂಕ್ ಆನಿ “ಶಮ್ಮೆಲ್ ಪೆನಿಕ್'' ಆನ್ಯೇಕ್ ಬೂಕ್. ಹಾಂವೆ “ಸೈಲ್ಸ್ 

ಎಕ್ಟಿಟಿ'' ವಾಚ್ತಾನಾ ಜಾಂಬಾಯೊ ಕಾಡ್ಲೊ. ಹಾಂವೆ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯೆರ್ (ಮಹಾನ್ 

ಗ್ರಂಥ್ಕರ್ತ್) - ಹಾಚೊ “ಫಿರಿಯೊನೊಮಿ'' ವಾಚ್ಲೊ ಜಾಲ್ಕಾರ್, ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯೆರಾಚಿಂ 

ಸನ್ನಿವೇಶಾಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳ್ಳಿಂಚ್ ನಾಂತ್. 

"“ಲವಟೊರ್'' ಹಾಚ್ಕಾ ಸನ್ನಿವೇಶಾಂನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಸಲಿಚ್ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಮೆಳ್ಳಿ ನಾ. 

ಆನಿ ಮಿ. ಪಿನ್ಕೊಟ್ ಹಾಚಿಂ ಸೂಚನಾಂಯೀ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಾಂಯ್೦ಚ್ ಪ್ರಯೊಜನಾಕ್ 

ಪಡ್ಲಿಂನಾಂತ್, ಜಾಲ್ಕಾರ್, ತಾಚಿ ದಯಾಳಾಯ್ ಆನಿ ಕಾಕುಳ್ತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮಸ್ತ್ 

ಉಪ್ಕಾರ್ಲಿ. 
ಆ 

ತಾಚೆಂ ನಿರಂತರ್ ಆಂಬ್ರುಕೆಂ ಹಾಸ್ಕೆಂ ವದನ್ ಮ್ಹಜ್ಮಾ ಚಿಂತ್ಲಾಂ ಪಟಲಾರ್ 

ರೊಂಬೊನ್ ಸ್ಹ್ಟಿರ್ ಉರ್ಲೆಂ. ಫಿರೋಜ್ ಶ್ವಾ ಮೆಹತಾಚಿಂ ಸೂಚನಾಂ, ತಾಚೆಂ ತೀಕ್ಷ್ 

ಗಿನ್ಕಾನ್, ಮನ್ಶ್ಯಾಪಣ್, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ಪಣ್ ಆನಿ ಕರ್ಮಯೋಗ್ ಹೆ ತಾಚೆ ಶೆಗುಣ್ 

ಆನಿ ಗೂಣ್ ಪಳೆವ್ನ್ ತಾಚ್ಕಾ ದರ್ಕನಾನ್ “ಮ್ಹಜೆಂ ಜಿವಿತ್ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಜಾಲಾಂ" 

ಮ್ಹಳ್ಕಾರ್ ಅತಿಶಯ್ ಜಾಯ್ಕೆಂ ನಾ. 

ಮ್ಹಾಕಾ “ಕೇ ಆನಿ ಮಾಲೆಸನ್ಸ್'' ಹಾಂಚೆ ಪುಸ್ತಕ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಾಂತ್ ವಾಚುಂಕ್ 

ಸಾಧ್ಕ್ ಜಾಲೆಂನಾ. ಜಾಲ್ಕಾರ್, ದಕ್ಷಿಣ್ ಆಫ್ರಿಕಾಂತ್ ಹಾಂವೆ ತೆ ಬೂಕ್ ವಾಚ್ಚಿ 

ದಸ್ತೂರ್ಚ್ ಕೆಲಿ. 

ಹ್ಮಾ ಮಹಾನ್ ಲೇಖಕಾಂಚ್ಕಾ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಾನ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಂನಿ ವಿತರಣ್ 

ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಜಾಣ್ವಾಯ್, ಜ್ಞಾನ್ ಆನಿ ಅಧ್ಯಯನಾನ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ಗ್ರೇಸ್ತ್ 

ಜಾಲಾಂ; ಅಶೆಂ ಭರ್ವಸ್ಕಾಚ್ಕಾ ವಾವೈಕ್ ಅಂರ್ದುನ್ ಧರ್ನ್ ಚಡ್ಲೊಂ ಹಾಂವ್ 

ಆಗ್ಬೊಟಿರ್ - "“ಎಸ್. ಎಸ್. ಅಸ್ಸಾಮ್.'' ದರ್ಕೊ ಉಚಾಂಬಳ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ, ಮ್ಹಜೆ 

ಥಂಯ್ ಶಾಂತಿ ವಿರಾಜ್ ಕರ್ತಾಲಿ. 
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ಯ್ಚಂದ್ಜಾಯ್ | 

ಉಚಾಂಬಳ್ ದರ್ಕಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಮ್ಚೆಂ ತಾರುಂ ವಾದಾಳಾಚೆರ್ ಜಯ್ತ್ ವ್ಹರ್ನ್ 

ತರ್ ಮುಡ್ಲಾ ಉದೆಂತಿಚ್ಕಾ ದಿಶಾಕ್ ವ್ಹೆತಾಲೆಂ. ಜಾಲ್ಕಾರ್ ದರ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ 

ದಾಳಾ ವ್ಹರ್ನಿ ಇಂಡಿಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ವಾದಾಳಾವಿಶಿಂ ಚಿಂತುನ್ ಹಾಂವ್ 

ಗ್ ಜಾಲ್ಲೊಂ. 

ಇಂಡಿಯಾಚ್ಮಾ ಪರ್ತೆಚಿ ಮೂಳ್ಭೂತ್ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಆನಿ 

ಮಾಜಿಕ್ ತರ್ಭೇದ್. ಸಾಮಾಜಿಕ್ ವಿಭಜನ್, ತ್ಕಾ ಶ್ನೆಳ್ಕಾ ಶಿತಾಕ್ ವಾರೆಂ 

ಇಲುಂಕ್ ಥೊಡೆ ಕುರ್ಡೆ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಆನಿ ತಾಂಚಿಂ ಫಿತಿಸ್ಪೊಣಾಂ. ಅರ್ವಿಲಿ ಸಮಾಜ್, 

ಾಸಲ್ಬಡ್ಕಾಂನಿ ಲಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ರುಕಾಕ್ ಆಬೈ ಈಟ್ ಆನಿ ಉದಾಕ್ ಘಾಲ್ತಾತ್. 

ತ್ಕಾಚ್ ವೆಳಾರ್ ಇಂಡಿಯಾಂತ್ ಜಾತಿಕಾತಿ ವಿಶಿಂ ಲಫ್ಲೆ, ದೊಂಬಿ, ಗಲಾಟೊ 

ರು ಜಾಲ್ಲೊ. ಮ್ಹಜಿಂ ಲೇಖನಾಂ ವಾಚುನ್ ಸರ್ವಾಂ ಜಾಣಾ ಆಸ್ಲ್ಲಿಂ ಮ್ಹಜೆಂ 

ಂವ್. ಹಾಂವ್ಯೀ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ವರವ್ನ್ ನೆರಾಯ್ತಾಲೊಂ ಕೀ ಹ್ಮಾ 

೦ದಳೆಂತ್ ಪಾತ್ರ್ ಘೆವ್ನ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಸುಧಾರಣಾಚಿ ಫುಡ್ಕಾಯ್ ಹಾತಿಂ ಧರ್ದೆಂಗೀ 

ಕಾ. ಹೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ಹಾಂವ್ ಆಟಯ್ತಾಲೊಂ ಜಾಲ್ಕಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ಅತಿರೇಕ್ 

ಸಾಪಾನ್ ಧಾಂದಳ್ ಧೊಶಿ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್ಲ್ಲೊ ಮ್ಹಜ್ಮಾ ಯೆಣ್ಕಾಕ್ ಮ್ಹಣೂನ್ 

ಎಂವ್ ತೆದ್ನಾ ನೆಣಾಸ್ಲ್ಲೊಂ. 

ಆಗ್ಟೊಟಿರ್ ಥಾವ್ನ್ ದೆಂವ್ಲ್ಲೊಚ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮೆಳೊಂಕ್ ಮ್ಹಜೊ ವ್ಹಡ್ 

ವ್ ಫುಡೆಂ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ಡಾ. ಮೆಹತಾಚಿ ತಾಣೆ ಪುಡೆಂಚ್ ಪರಿಚಯ್ ಕೆಲ್ಲಿ. 

ು, ಮೆಹತಾನ್ ವತ್ತಾಯೆನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತಾಚ್ಕಾ ಘರಾ ಆಪವ್ನ್ ವ್ನೆಲೊ. ಪ್ರಥಮ್ 

ರಾಕಾ ತಾಚಿ ವಳಕ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಾಂತ್. ಆನಿ ಹಿ ದೋಸ್ತಿ ಸ್ಥಿರ್ ಜಾಲಿ ಆತಾಂ 

ುಡಿಯಾಂತ್. ಆಮ್ಚಿಂ ದೊನೀ ಕುಟ್ಮಾಂ ಪರಸ್ಪರ್ ಸ್ವಾದಿಕ್ಪಣಾಚ್ಕಾ ವಾತಾವರಣಾಂತ್ 

ಯೆತಾಲಿಂ. 

ಮ್ಹಜೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಅತ್ರೆಗ್ತಾಲೆಂ ಭೆಟೊಂಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮಾನೇಸ್ತ್ ಆವಯ್ಕ್. ತಿಚಿ 

ವ್ಳಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ದಲಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಥಿರಾಸಣಚಿ ವಾವ್ಫಿ, ಮ್ಹಳ್ಕಾರ್ ಅತಿಶಯ್ ಜಾಯ್ಕೆಂ ನಾ. ' 

, ತಿಚೊ ಮೋಗ್, ತಿಚೊ ತ್ಕಾಗ್ ಜಾ ಬುನ್ಮಾದಿಚೆರ್ ಉಬಾರ್ಲೆಲೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ 

ಶ್ಮಿಕ್ ತಶೆಂ ನೈತಿಕ್ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಾಚೆಂ ರಾವೈರ್. 

ಎಕಾ ಉತ್ರಾನ್ ತಿ ಜಾವ್ಹಾಸ್ತಿಲಿ ಮ್ಹಜಿ ಧಿರಾಸಣ್. 
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ಮ್ಹಜ್ಮಾ ಅತ್ಮ್ಮಾಚಿ ವೀಕ್ಸಕ್ ಆನಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ್ ನದರ್ ಸೊಧ್ರಾಲಿ ತಿಚೆ 

ಸಾವ್ಳಕ್. ಮ್ಹಜೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಅತ್ರೆಗ್ತಾಲೆಂ ತಿಚಾ ಯೆಣ್ಯಾಕ್. ಎಕಾ ಉತ್ರಾನ್ ಮ್ಹಜೆಂ 
“ಸರೃಸ್ಟ್'' ಜಾವ್ನಾಸ್ಲಲೆಂ ತಿಚೆಂ ಸ್ವಾದಿಕ್ ರುಪ್ಲೆಂ. 

ಅಬ್ಬ, ತಿಣೆ ಮ್ಹಾಕಾ ಹ್ಮಾ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಹಾಡ್ಲ್ಲೊ, ಪಾನೊ ದೀವ್ನ್ ವಾಗಯಿಲ್ಲೊ. 
ತಿಚ್ಛಾ ತ್ಕಾಗಾನ್ ಆನಿ ಮೊಗಾನ್ ಹಾಂವ್ ಪಾವುಲ್ಲೊಂ ಪರ್ಲಾಂವಾಕ್. ಆನಿ ಆತಾಂ 
ಅಬ್ಬ ಸನದ್ ಜೊಡ್ಲ್ಲೊ ವಕೀಲ್. ಬ್ಯಾರಿಸ್ಟರ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜನ್ಮಾ 
ದೇಶಾಕ್ ಆಯ್ಲಾಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಜಾ ಮೊಗಾಚ್ಕಾ ಆವಯ್ಕ್. 

ವೀಕ್ಷಣ್ ನದ್ರೆನ್ ತರ್ದುಮೊ ಕೆಲ್ಮಾರೀ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆವಯ್ದಿ ಸಾವ್ಳಿ ಪರ್ಕಾಂತ್ 
ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಸ್ಲಿನಾ. 

ಕ್ರಮೇಣ್ ಉಗ್ದಾಪೆಂ ಜಾಲೆಂ ಕೀ, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮನ್ಮ್ಯಾಂನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಂಪೂರ್ಡ್ 

ಕಾಳೊಕಾಂತ್ ದವರ್ಲೊಲೊ - ಕೀ ಮ್ಹಜೆಂ ಮಾಣಿಕ್ - ಆವಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಂಡುನ್ 

ದೆವಾಚ್ಮಾ ರಾಜಾಕ್ ಹಾಂವ್ ವಿಲಾಯ್ತಾಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾಂಚ್ ಗೆಲ್ಲಿ. ತೊ ಗಾಂವ್ 

ಬಿಲ್ಕುಲ್ ನೆಣಾಸ್ತಲೊಂ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭಾವಾನ್ ಉಗ್ಲಾಪೆಂ ಕರ್ತಾನಾ ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ 

ಪೂಜೆಚೆಂ ಸ್ಥಾನ್ (ಸಂಪ್ರೋಕ್ಸಣೆ) ಫೆತಾಲೊಂ. 

ತಿಚೆಂ ಮರಣ್ ಘಡ್ಲ್ಲೆಂ ಹಾಂವ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಾಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾ. ಮ್ಹಾಕಾ ಕಠೀಣ್ 

ಖಂತಿಚೊ ಮಾರ್ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಬಸಾತ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ತಾಣಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಂಗೊಂಕ್ 

ನಾತ್ಲ್ಲೆಂ. ಮ್ಹಜ್ಮಾ ಆವಯ್ದ್ಯಾ ಮರಣಾಚಿ ಖಬರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಠಿಣ್ 

ದುಖಾಚಿ ಗುಳಿ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಕ್ ರುಗ್ಲಾಣೆ ಮಾರ್ಲ್ಲ್ಯಾಬರಿಂ ಜಾಲೆಂ. ಮ್ಹಜೆಂ 

ದುಖ್, ಖಂತ್, ಬೆಜಾರಾಯ್ ಆನಿ ಮ್ಹಜೆ ಕಳ್ವಳೆ ತಾಂಡುನ್ ಯೇವ್ನ್ ಕುಡಿಚಿ 

ಕಠಿಣ್ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತ ಮ್ಹಾಕಾ ತಡ್ಬುಂಕ್ ತಾಂಕ್ಲ್ನಾ. ಹಾಂವ್ ವಿಲಾಯ್ತಾಕ್ ವೆಚ್ಯಾ 

ಆದಿಂ ಮ್ಹಜೊ ಬಾಪ್ ಸರ್ಲ್ಲ್ಯಾ ತವಳ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಮ್ಹಜೆ ಆಟೆವಿಟೆ ತೆ ಹಾಂವೆ 

ಸೊಸುನ್ ವ್ಹೆಲ್ಹೆ. ಜಾಲ್ಕಾರ್, ಆಯ್ಚ್ಯಾ ದಿಸಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಭಗ್ಗಲೊ ಅಪಾರ್ "ನಷ್ಟ್' 

ಹೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಸೊಸುಂಕ್ ಕಠಿಣ್ ಕಷ್ಟ್ ಮಾರ್ಲೆ. 

ಇಂಗ್ಲೆಂಡಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ವಕಾಲತ್ ಶಿಕ್ತಾನಾ ಹಾಂವ್ ರೆಂವೆರ್ ಬಾಂದ್ಪಾಂ ಆನಿ 

ವಾರ್ಕಾ ರಾವೈರಾಂ ಬಾಂಧ್ರಾಲೊಂ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮನಾಂತ್ ಆನಿ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಆಮ್ಚಾ 

ಫ್ರಡಾರಾವಿಶಿಂ. ಆತಾಂ ಆಬೈೆ ಮ್ಹಜ್ಕಾ ಜಿವಿತಾಚಿ ರಾಣಿ ಸಾಸ್ಲಾಚ್ಕಾ ಪಯ್ಲಾರ್ 

ವ್ಹಚುನ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಖಬರ್ ನಾಸ್ತಾನಾ. 
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ವರೊವ್ನ್, ನೆರಾವ್ನ್, ಜಿವಿತ್ ಮ್ಹಜ್ಮಾ ಮಾನೇಸ್ತ್ ಆವಯ್ದೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ 

೦ತ್ ದುಖ್ ಚಡೆಂ. ಕ್ಷಣಿಕ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಸ್ವನಿಯಂತ್ರಣ್ ಧಂಡಳ್ಳೆಂ. ಅಶೆಂ 

ಕಾ ಭಗ್ಗೆಂ. ಬೋವ್ ಕಷ್ಟಾಂನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದುಖಾಚೆರ್ ನಿಯಂತ್ರಣಾಚೊ ಪ್ರಭಾವ್ 

೦ವೆ ಹಾಡ್ಲೊ. 

ಡಾ. ಮೆಹತಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಭಾರ್ ಇಷ್ಟಾಂಚಿ ವಳಕ್ ಕರ್ನ್ ದಿಲಿ. ತಾಂಚೆ ಪೈಕಿ 

ಲ ತಾಚೊಚ್ ಭಾವ್ ಶ್ರೀ ದೇವ್ಶಂಕರ್ ಜಗ್ಜೀವನ್. ತೊ ಮ್ಹಜೊ ಮಿತ್ರ್ 

ವ್ನ್ ಉರ್ದೊ. 

ತಾಂಚೆ ಪಯ್ಕಿ ರಾಜ್ಚಂದ್ರ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ತರ್ನಾಟೊ ಆಸ್ಲ್ಲೊ. ತೊ 

. ಮೆಹತಾಚ್ಕಾ ಮಾಲ್ಬಡ್ಕಾ ಭಾವಾಚೊ ಜಾಂವಯ್, ಭಾಂಗಾರಾಚ್ಕಾ ದುಖಾನಾಂಚೊ 

ುಡವಾಳ್ಶಾಹಿ. ಫಕತ್ತ್ ಪಂಚ್ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂಚೊ ತರ್ನಾಟೊ. ಲೋಕ್ ತಾಕಾ 

ತಾವದ್ದಾನಿ' ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಬಿರುದಾನ್ ಉಲೊ ಕರ್ತಾಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ಗಿನ್ಶಾನಾ ಸೂಕ್ತ್ 

ು ಬಿರುದ್ ತಾಕಾ ದಿಲ್ಲೆಂ ಕೀ ತೊ "ಶೆಂಬರ್' ಸಂಗ್ಕಿ ಎಕಾಚ್ಫರಾ ಕರ್ತಾಲೊ 

ಯ್! ಡಾ. ಮೆಹತಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತಾಚಿ ವಳಕ್ ಕರ್ನ್ ದಿಲಿ. ಖುಶಾಲಾಯೆಕ್ ಆಮಿ 

ಚೆಂ ಗಿನ್ಶಾನ್ ತಪಾಸ್ಟಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ದಿಲಿ. ತೊ ಹರೈಕ್ ಪರೀಕ್ಷೆಂತ್ ಜಿಕೊನ್ ಆಯ್ಲೊ! 

ಮ್ಹಾಕಾ ತಾಚ್ಯಾ ಗಿನ್ಶ್ಕಾನಾಚಿ ಗಾಢ್ ವ್ಹಡ್ಚಿಕ್ ದಿಸ್ಲಿ. ತಾಕಾ ಸಾಹಿತ್ಕಾಚಿ, ಶಾಸ್ತ್ರಾಚಿ 

೦ “ಧರ್ಮಾಂಚಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಅಪಾರ್ ಆಸ್ಲ್ಲಿ. ತ್ಕಾ ಶಿವಾಯ್ ತಾಚಿ ಚಾಲ್ 

ಮಣ್ ಅತೀ ಪ್ರೇಕ್ಷಣೀಯ್ ಆನಿ ತಾಚೆ ಗೂಣ್ ಅಪುಟ್. ““ನಿರ್ವಾಣಾವಿಶಿಂ'' ತೊ 

ತಾಪ್ ಆಟವ್ನ್ ಅಧ್ಯಯನ್ ಕರ್ತಾಲೊ ಆನಿ ಸಾಸ್ಲಾಚೆಂ ಸುಖ್ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಕ್ 

್ರೈಗ್ಲಾಲೊ. ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳೊನ್ ಆಯ್ಲೆಂ ಕೀ ಹ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ್ ಅತ್ಮಿಕ್ 

ೀಯ್ ಆಸಾ; ಜೊ ಧ್ಯೇಯ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲ್ಲೊ ತಾಚ್ಕಾ ಜಿವಿತಾಚೊ ಉಜ್ಜಾಡ್ ತಶೆಂ 

ಸ್ಹಾಚ್ಕಾ ವಾಟೆಚಿ ದಿವ್ಬಿ - (BEACON). 

ಮುಕ್ತಾನಂದಾಚಿಂ ಹಿಂ ಸಕಯ್ದಿಂ ಉತ್ರಾಂ ತಾಚ್ಕಾ ಜಿಬೆರ್ ಸದಾಂಚ್ ಆಸ್ಲ್ಲಿಂ. 

ಉತ್ರಾಂ ತೊ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಥಾವ್ನ್ ತವಳ್ ತವಳ್ ಉಚಾರ್ವಾಲೊ. 

ಹಾಂವ್ ತಾಕಾ ಖುದ್ದ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದೊಳ್ಳಾಂನಿ ದೆಖೊನ್ ಉದ್ಗಾರ್ವಾಲೊಂ: 

ಾಂವ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾಂ ಭಾಗಿ'' ಮ್ಹಣೊನ್, ಕೀ ಜಾವ್ನಾಸಾ ತೊಚ್, ಮ್ಹಜೆಂ 

ತ್ ಸತ್ ಆನಿ ಸಯ್ರಾಣ್ ಜ್ಯಾ ಬುನ್ಶಾದಿಚೆರ್ ಉಬಾರ್ಲಾಂ ಮುಕ್ತಾನಂದಾಚೆಂ 

ಮಕ್ ಘರಾಣ್. 
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ರಾಯ್ಚಂದ್ ಭಾಯ್, ಜಾಚ್ಕಾ (ವಾಣಿಜ್ಕ್) ವ್ಯಾಪಾರಾಚಿ ಹುಟ್ಟಳ್ ಹಜಾರೋಂ 

ಲಾಖಾಂಚಿ. ತೊ ವಜ್ರಾಂ, ಮಾಣ್ಕಾಂಚೊ ವ್ಯಾಪಾರಿ. ಪಯ್ಕೆ ಜೊಡುಂಕ್ ತಶೆಂ 

ಮೊಡುಂಕ್, ವ್ಯಾಪಾರ್ ಕರುಂಕ್, ತೊ ಚತುರ್ ಜಾಲ್ಕಾರೀ, ತಾಚೆಂ ತನ್, ಮನ್ 

ಆನಿ ಕಾಳಿಜ್ ದುಸ್ತ್ಯಾಕಡೆ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ. ತಾಕಾ ಪಯ್ಕಾಂ ವ್ಹರ್ತೊ ಮೋಗ್ ದೆವಾಚೊ 

ಆಸ್ಲ್ಲೊ. ದೆಕುನ್ ತಾಚ್ಮಾ ದಪಫ್ತರ್ ಮೆಜಾಚೆರ್ ದೇವ್ ಶಾಸ್ತ್ರಾಚೆ ಪುಸ್ತಕ್ ಆಸ್ಚೆ 

ದಿಸ್ತಾಲೆ. ದಿಸ್ಪೊಡ್ಡೆಂ ತಾಚಾ ಉದ್ಯಮಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಸಂಪ್ಲ್ಯಾ ಕೂಡ್ಲೆ ತೊ ದೇವ್ 
ಶಾಸ್ತ್ರಾಚೆ ಬೂಕ್ ವಾಚುನ್ ಅಧ್ಯಯನ್ ಕರ್ನ್ ಬಸ್ತಾಲೊ. ತಾಚ್ಕಾ ಅಧ್ಯಯನಾಚಿ 
ದಿನಚರಿ ಬರೊವ್ನ್ ಜಾಣ್ವಾಯ್, ಜ್ಞಾನ್ ಆನಿ ಅಧ್ಯಯನ್ ವರೊವ್ನ್, ನೆರಾವ್ನ್ 

ಆಪ್ಲೊ ಬೂಕ್ ಛಾಪ್ತಾಲೊ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾಮಾಂಚೆಂ ಉಲಣೆ ಸಂಪ್ಲ್ಯಾ ಕೂಡ್ಲೆ ತೊ 

ಬರಂವ್ಕ್ ಸುರು ಕರ್ತಾಲೊ. ಟಾ ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕರೈೆಲ್ಕಾನ್ ಜಾ ಜಾಯ್ನಾಯೆ 

ಕೀ ಸತಾಚೊ ಸ್ವಯಂಸೆವಕ್ಯೀ ಜಾಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ'' ಮ್ಹಣ್ಮಾಲೊ ತೊ. 

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾಮಾಚ್ಕಾ ಇಡ್ಕಾಂತ್ಯೀ ರಾಯ್ಚಂದ್ ಭಾಯ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ 

ಮೆಳ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಪರ್ಮಾಣೆ ಸವ್ಕಾಸ್ ದೆವಾಚ್ಕಾ ಸ್ನುತೆಂತ್ ಮಗ್ನ್ ಜಾತಾಲೊ, ಸ್ವತಾಃಚೆಂ 

ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ ಕರ್ನ್ “ಪ್ರಸಿದ್ದಿ ಜ್ಞಾನ್ ಸಂಪಾದನ್” ಕರ್ನ್ ಘೆತಾಲೊ! ಹಂ ಹಾಂವೆ 

ಖುದ್ದ್ ಪಳೆಲಾಂ. ಹ್ಯಾ ವಿಶ್ಕಾಂತ್ ತೊ ಕೆದಾಳಾಚ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ತಬ್ಬಿಲ್ 

ಕರಿನಾತ್ಲೊ. ಆಮ್ಚೆ ಮಧೆಂ ಕೆದಾಳಾಚ್ ಕಸಲೊಚ್ ವಾಣಿಜ್ಕ್ ವ ಹರ್ ವಾಸ್ತವಿಕ್ 

ಸಂಗ್ಮಿವಿಶಿ೦ ಸಂಪರ್ಕ್ ನಾತ್ಲ್ಲೊ. 

ಹಾಂವ್ ವಿಲಾಯ್ತಾಂತ್ ಶಿಕೊನ್ ಉತ್ತೀಮ್ ಸನದ್ ಜೊಡ್ಲ್ಲೊ ವಕೀಲ್ - 

ಬ್ಯಾರಿಸ್ಟರ್, ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕಾಮ್ ದಂಧೊ ನಾತ್ಲ್ಲೊ ಬೆಕಾರ್ ನ್ಶಾಯವಾದಿ, ತರ್ಕ್- 

ವಿತರ್ಕ್ ವ ಅಧ್ಯಯನ್ ಕರುಂಕ್ ಪುಷ್ಕಳ್ ವೇಳ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ ಆನಿ ರಾಯ್ಚಂದ್ 

ಭಾಯ್ ಆನಿ ಮ್ಹಜೆ ಮಧೆಂ ವಾಣಿಜ್ಕ್ ವ ಹೆರ್ ಸಾಂಸಾರಿಕ್ ಸಂಗ್ಲಿವಿಶಿಂ 

ಸಂಪರ್ಕ್ಚ್ ನಾತ್ಲ್ಲೊ. ಮ್ಹಾಕಾ ಭೆಟ್ಲ್ಲ್ಯಾ ತಕ್ಸಣ್ ತೊ ಸಮಡ್ತ್, ದೇವ್, ಸರ್ಕ್ 

ಸಂಸಾರಾವಿಶಿಂ ತರ್ಕ್-ವಿತರ್ಕಾಂಕ್ ಬುನ್ಕಾದ್ ಘಾಲ್ತಾಲೊ. 

ತ್ಕಾ ತೆಂಪಾರ್, ವಿಲಾಯ್ತಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸುರ್ವೆರ್, ಹಾಂವ್ 

ಜಿವಿತ್, ಮರಣ್ ಸಾಲ್ವಾಸಾಂವಾಚ್ಮಾ ಅಮರ್ ಚಿಂತ್ನಾಂಚ್ಕಾ ದರ್ಕಾಸಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ 

ಚಲೊಂಕ್ ನಾತ್ಲ್ಲೊಂ ಜಾಲ್ಕಾರೀ, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ರಾಜಾಕ್, ಸರ್ಟ್, ಸಂಸಾರಾಕ್ ಆಣ 

ಆಮ್ಚಾ ಸಾಲ್ವಾಸಾಂವಾಕ್ ಕಿತೆಂ ಸಂಬಂಧ್ ಆಸಾ ತೆಂ ಜಾಣಾ ಜಾಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಜೊ 

ಅತ್ಮೊ ಆಶೆತಾಲೊ. | 
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ತ್ಕಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಸಭಾರ್ ಸಮಡ್ತಿಂಚ್ಕಾ ಮುಖೆಲ್ಮಾಂಕ್, ವಿಧ್ವಾಂಸ್ 

ಶಂ ಪುರೋಹಿತಾಂಕ್ ಖುದ್ದ್ ಭೆಟ್ಲಾಂ ಆನಿ ನಿತಳ್ ಅಧ್ಯಯನಾಕ್ ಬುನ್ಶಾದ್ 

ಇಲ್ಕಾ. ಜಾಲ್ಕಾರ್ ರಾಯ್ಚಂದ್ ಭಾಯ್ಲಾಗಿಂ ಉಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾಬರಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ತೃಪ್ತಿ 

ಳಾನಾತ್ಲಿ. ಅತ್ಮಿಕ್ ಸಂಗ್ಮಿಂನಿ ತೊ ನಹಿಂಚ್ ಹಳ್ಲ್ಲೊ, ಬಗಾರ್ ತಾಚ್ಕಾ 

ಧ್ವಯನಾಂತ್ ಬುಡ್ಲ್ಲೊ! ತಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಶೀದಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕೊಶೆಡ್ಡಾಕ್ ವ್ಹೆತಾಲಿಂ. 

ಚಿ ಜಾಣ್ಟಾಯ್ ಗಾಢ್ ಆನಿ ತಾಣೆ ನಿತಿಸೂತ್ರಾಂ ಉಚಾರ್ದಿಂ ಆಸ್ಲ್ಲಿಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ 

ಶೆಡ್ಡಾ ಥಾವ್ನ್. ಮ್ಹಾಕಾ ಕಸಲಿಗೀ ಏಕ್ ವಿಚಿತ್ರ್ ಸಕತ್ ವ ಪ್ರೇರಣ್ ಮತ್ 

ುಜ್ವಾಡಾಯ್ಕಾಲಿ ಕೀ ಹೊ ಮನಿಸ್ ವಿಶೇಷ್ ಇಮಾಂದಾರೆಚೊ ಆನಿ ನಿತಳ್ 

ಳ್ಲಾಚೊ. ಪೆಲ್ಮಾಕ್ ಬುಡೊಂವ್ಕ್ ಅಸಕ್ಕ್. ದೆಕುನ್ ತೊಚ್ ಮ್ಹಜೊ ಉಜ್ವಾಡ್ 

 ಸಜ್ಜಾಜ್ಕೊತಿ. ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಚ್ಕಾ ಅಂಧ್ಕಾರಾಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾ ತೊ ಮ್ಹಾಕಾ 

ನಿಂಚ್ ಫಟೊಂವ್ಚೊನಾ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಖಚಿತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ದೆಕುನ್ ಹಾಂವ್ 

ಜ್ಯಾ ಕೊಶೆಡ್ಡಾಚೊ ವ್ಯಕ್ತಿಗತ್ ಘುಟ್ ಉಗ್ದಾಪೊ ಕರಾ ಖಾತಿರ್ ವಿಚಾರ್ತಾಲೊಂ. 

ದೆಕುನ್ ತೊ ಜಾವ್ನಾ'ಸ್ಲೊ ಮ್ಹಜೊ ಅತ್ಮಿಕ್ ದಾತಾರ್, ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ 

ಜ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಚ್ಮಾ ಕರಾಳ್ ತಶೆಂ ಸಂಧಿಗ್ಸ್ ವೆಳಾರ್. 

ರಾಯ್ಚಂದ್ ಭಾಯ್ ಮನಿಸ್ ದೈವಿಕ್ ದೆಣ್ಮಾಂಚೊ ಜಾಲ್ಮಾರಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ 

ಶೆಡ್ಡಾಂತ್ ತಾಕಾ ಸ್ಥಾನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾನ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ ಆನಿ ಅಶೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ 

ತ್ಮಿಕ್ ಚಿಂತಾಪ್ ಆನಿ ಜಿವಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಉರ್ಲೆಂ ಮ್ಹಜೊ ಖಾಸ್ಗಿ ಸಂಸಾರ್. 

ಹಿಂದು ಶಾಸ್ತ್ರಿಕ್ ಚಿಂತ್ಪಾಂತ್ ಮೆಸ್ಟ್ರಿ ಆನಿ ಶಿಸ್ (ಗುರು-ಶಿಷ್ಯ) ಹಾಂಚ್ಕಾ ಮಧೆಂ 

ಸ್ಲ್ಲೊ ಅಂತರ್ ಆನಿ ಅಂತಸ್ತ್ ಅಪಾರ್. ಹೆಂ ಹಾಂವೆ ವಾಚ್ಹಾಂ. ಎಕಾ ಮೆಸ್ವ್ರಿ 

ಎವ್ನ್ ತಾಚ್ಕಾ ಶಿಸಾಕ್ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಮೆಳ್ತಾ. ದೇವ್ ಶಾಸ್ತ್ರಾಂತ್ ದೇವ್-ಪ್ರೇರಣ್ 

ಸ್ಲ್ಲೊ ಏಕ್ ದೈವಜ್ಞಾನಿ ಹಾಕಾ ಮಾತ್ ಮಾನಾಂಚಿ ಮಣಯ್ ಮೆಳ್ತಾ, ಶಿವಾಯ್ 

ಕ್ಲಿ ಮೆಸ್ತಿಂಕ್ ವ ಮಂತ್ರಿಂಕ್ ತೆಂ ಭಾಗ್ ಮೆಳಾನಾ. ದೆಕುನ್ ನಿರಂತರ್ ಆಂತರಿಕ್ 
ಬಜ್ ಚಲ್ತಾ ಪಾವೊಂಕ್ ಪಯ್ಲೆಂ "ಭಾಸಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಗಾಂವಾಕ್'. ದೆವಾಚೆಂ ರಾಜ್ 

7ಎವ್ನಾಸಾ ಅಪುಟ್ ನಿತಳ್ ಆನಿ ಸಂಪೂರ್ಲ್. ಅಪೂರ್ಲತಕ್ ತ್ಕಾ ದೈವಿಕ್ ರಾಜಾಂತ್ 

ಎನ್ ವ ಮಾನ್ ನಾ. 

ದೈವಿಕ್ಪಣ್ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಕ್ ನಿರಂತರ್ ಕರ್ದೆಂ ಆಂತರಿಕ್ ರುಜ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ 

ನ್ಶ್ಯಾಚೆಂ ಕರ್ರವ್ಕ್ ಆನಿ ತೆಂ ತಾಚೆಂ ಹಕ್ಕ್. ತೆಂ ತಾಣೆ ಜ್ಯಾರಿ ಕರುಂಕ್ಚ್ ಜಾಯ್. 

ಹ ವಿಶಿಂ ವಾಚ್: “ದೆವಾಚೆಂ ರಾಜ್ ಆಸಾ ತುಜ್ಮಾ ಕಾಳ್ತಾಂತ್” The Kingdom 

‘God is within you” - 101510) ಆನಿ ತುಜೆ ಥಂಯ್ ಹೆಂ ನಿಮಾಣೆ “110 

1s last” - Ruskin. | 
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(ವಿಲಾಯ್ತಿ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಟಂ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್...) 

ಮಾಯ್ಗಾವಾಂತ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಜಿಎತ್ 

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ಭಾವಾಕ್ ಮ್ಹಜೆ ವಯ್ರ್ ಅಪಾರ್ ಭರ್ವಸೊ ಆಸ್ಲ್ಲೊ. 
ಸಂಸಾರಿ ಆಸ್ಟ್ ಬದಿಕ್, ಸಾಮಾಜಿಕ್ ವಶೀಲಾಯ್ ಆನಿ ಕೀರ್ ಜೊಡುನ್ ಹಾಂವ್ 
ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಕರ್ನ್ ಆಭಿವೃದ್ದೆಚ್ಯಾ)ಂಚ್ಲ್ಯಾ ಪಾಂವ್ಹ್ಯಾರ್ ಪಾಯ್ಮಲೊಂ ಮ್ಹಣುನ್ 

ತಾಕಾ ಮ್ಹಜೆ ವಯ್ರ್ ದೃಢ್ ಪಾತ್ಮೆಣಿ ಆಸ್ಲ್ಲಿ. ತಾಕಾ ಅಭ್ಯುದಯ ಅನ್ಕೂಲಾಚೆ 
ದೀಸ್ ಪಳಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆ. ತೊ ಮನಿಸ್ ದಾಧೊಸ್. ದಾನ್, ಧರ್ಮ್ ಆನಿ 

ದಾಧೊಸ್ಪಣ್ ತಾಚ್ಯಾ ವೃಕ್ತಿತ್ವಾಚೆರ್ ನಿಶೆತಾಲೆಂ. 

ಅಶೆಂ ತಾಚೆಂ ಉದಾರ್ ಮನ್, ಸಾದೆಂ ಜೀವನ್ ಆನಿ ವಿಕಾಸ್ ಅಧ್ಯಯನ್ 

ಜಾವ್ನಾಸ್ಗೆಂ ತಾಚೆಂ ಜನ್ಮಸಿದ್ದಾಂತ್. ತಾಚೆಂ ದಾಧೊಸ್ಪಣ್ ಚಾಕ್ಲ್ಲೆಂಚ್ ಆಬೈ 

ವಳಕ್ ನಾತ್ಲ್ಲಿಂ ಮನ್ಶ್ಯಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ತಾಚೆಕಡೆ ಆಪವ್ನ್ ಉಲಯ್ತಾಲಿಂ. 

ಅಶೆಂ ತೊ ಭಾವ್ದೊ ಚಿಂತಾಲೊ ಮ್ಹಾಕಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಚಿ ವಳಕ್ ಪಾಳೊಕ್ ಜಾಲಿ 

ಜಾಲ್ಕಾರ್, ದರಬಸ್್ ಕೋಡ್ ಕಛೇರಿಚಿಂ ಕಾಮಾಂ ಮೆಳ್ತಲಿಂ, ಆನಿ ಆಮ್ಚೆ ಕಡೆ 

ದುಡ್ವಾಚಿ ರಾಸ್ ಪಡ್ತಲಿ ಮ್ಹಣೊನ್. ದೆಕುನ್ ತೊ ಮ್ಹಜೆಂ ವಕಾಲತಚೆಂ ದಫ್ತರ್ 

ಸ್ಥಾಪನ್ ಕರ್ದೆ ವಿಶಿಂ ಸಾಹೆತ್ ಮಾಹೆತ್ ಸಂಗ್ರಹ್ ಕರ್ತಾಲೊ. 

ಹಾಂವೆ ಹ್ಕಾ ಆದಿಂ ಉಲ್ಲೇಖ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಾತಿಚ್ಕಾ ಸ್ಹತಿನ್ 

(ಗುರ್ಕಾರಾನ್) ಹಾಂವ್ ಪರ್ಗಾಂವಾಕ್ ವ್ಹೆತಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಆರೋಪಾಕ್ ಮ್ಹಜೆರ್ 

ಥಾಪ್ಲ್ಲೊ ನಿಷೇಧ್ ಆತಾಂ ಚ್ಯಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ಯೀ ಕಾಡ್ನ್ ಘಾಲುಂಕ್ 

ನಾಸ್ಲ್ಲೊ. ಪರ್ಗಾಂವಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಅಶ್ಲೀಲ್-ದುರ್ಗುಣಾಂಚ್ಕೊ ಕೃಷ್ಕೂ ಕರ್ತಾಲೊಂ 

ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ "ದುಭಾವಾಚೆರ್' ಆಬೈ ಮ್ಹಜೆ ವಯ್ದ್ಲೊ ನಿಷೇಧ್ ಕಾಯಾಮ್ ವ ಸ್ಥಿರ್ 

ಕರ್ನ್ ಸೊಡ್ಲೊ. 

ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಜಾತಿಚೆ ದೋನ್ ಫಾಂಟೆ ಜಾಲೆ. ಎಕಾ ಪಂಗ್ಡಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತಾಬುಡ್ತಬ್ 

ಪಾಟಿಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮೂಳ್ಭೂತ್ ಜಲ್ಮಾಚ್ಕಾ ಜಾತಿಕ್ ಘೆಜಾಯ್ ಮ್ಹಣೊನ್ 

ಅಭಿಮತ್ ದಿಲೊ. ಜಾಲ್ಕಾರ್, ಪ್ರಗತಿ ವಿರೋಧಿಂಚ್ಕಾ ಮಂಡೆ ಪಂಚಾಯ್ಕೆರ್ ಠರಾವ್ 

ಮಂಜೂರ್ ಜಾಲೊ ಕೀ, ಮ್ಹಜೆರ್ ಘಾಲ್ಲೊ ಜಾತ್ ಬಹಿಷ್ಕಾರ್ ದುಬಾರಿ ನೊಂದೊವ್ನ್ 

ಕಾಯಾಮ್ ಕರ್ನ್ ಸೊಡಿಜೆ ಮ್ಹಣೊನ್. 

ಜಾತಿಚ್ಕಾ ಎಕಾ ಫಾಂಟ್ಕಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾತಿಕ್ ಪಾಟಿಂ ರೀಗ್ ದಿಲ್ಕಾರೀ ಮ್ಹಜೆರ್ 

ಪಡ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಬಹಿಷ್ಕಾರಾಚೆಂ "ಕಂಠಕ್' ನಿವ್ರಾಂವ್ಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಜಾಲೆಂನಾ. ಹ್ಯಾ 
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ಕಾತಿಚ್ಕಾ ಮಾಲ್ಡಿಸಾಂವಾಕ್ ಧಡೊ ಬಾಂಧುಂಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭಾವಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ 

ಪ್ಲ ನಾಸಿಕ್ ಆಪವ್ನ್ ವ್ಹೆಲೊ- ರಾಜಕೀಯಾಕ್ ವ್ಲೆಚಾ ಆದಿಂ, ಮ್ಹಾಕಾ ಏಕ್ 

ಸೀಕರಣಾಚೆಂ ಸ್ನಾನ್ ದೀವ್ನ್, ಪವಿತ್ರ್ ನಂಯ್, ಮ್ಹಜೆಂ ಪಾಪ್ ಧುವ್ನ್, 

ಜೊ ಕೂಡ್ ಅತ್ಮ್ಕೊ ನಿತಳ್ ನಿರ್ಮಳ್ ಕರ್ನ್ ಆಮಿ ರಾಜ್ಕೋಟ್ ಗೆಲ್ಕಾಂವ್. 

ಯ್ಸರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾತಿಚೆಂ ಕಾರೈೆಂ ಚಲೊವ್ನ್, ಜಾತಿಕ್ ಪಾಟಿಂ ಪರ್ರವ್ಲೆಚೆಂ 
ಳ್ ಜಾತಿಚೆಂ ಜೆವಾಣ್ ದಿಲೆಂ. 

ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಕಾಯಿಂಚ್ ಬರೆಂ ದಿಸ್ಲೆಂನಾ ಮ್ಹಾಕಾ. ಜಾಲ್ಕಾರ್ಯೀ ಮ್ಹಜ್ಯಾ 

ವಾಕ್ ಹಾಂವೆ ಜಾತಿ ಕಾತಿಚ್ಕಾ ರಗ್ಭ್ಯಾಂತ್ ಸಾಂಪಡ್ಡೆಂ ನಾಕಾ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ. ಮ್ಹಾಕಾಯೀ 

ಥಂಯ್ ವ್ಹರ್ತೊ ಅಭಿಮಾನ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ. ದೆಕುನ್ ತಾಣೆ ಸಾಂಗ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಕರ್ಲೆಕ್ 

೦ವ್ ದೊಳೆ ಧಾಂಪುನ್ ಕಬೂಲ್ ಜಾತಾಲೊಂ. ತಾಚೆಂ ಉತಾರ್ಚ್ ಮ್ಹಾಕಾ 

ತ್ರಾ ಜಾತಾಲಿ; ಅಶೆಂ ಜಾತಿಚೊ ಸಂಪ್ರದಾಯ್ ಪಾಳ್ಗ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಾಟಿಂ 

ತಿಂತ್ ಫೆತ್ಹೊ. 

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಾಶಿಚೆ ಮುಖೆಲಿ (ಸ್ಮತಿ) ವ ತಾಂಚ್ಮಾ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಕಾಂ ವಯ್ರ್ 

ಕಾ ಕಾಂಯ್ ಶಿಣ್ ನಾತ್ಲ್ಲೊ ತರೀ ಥೊಡೆ ಸಂಪ್ರದಾಯ್ವಾದ (ಃthಂdox) 

ರಸ್ಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಾಂಠಾಳ್ತಾಲೆ. ಜಾಲ್ಕಾರ್, ತಾಂಚೆಕಡೆ ಕಸಲೊಚ್ ಪರಿಸಂವಾದ್ 

ರ್ಹೂ ತೂ. ಸಂದರ್ಸ್ ಹಾಂವೆ ಬೋವ್ ಚತ್ರಾಯೆನ್ ನಿಸ್ರಾಯ್ದ್ಲೊ. ತಾಂಕಾಂ ದುಖಾತ್ 

.ಣೊನ್ ಹಾಂವ್ ಆಮ್ಚಾ ಜಾತಿಕಾತಿಚ್ಕೊ ರುಲಿ, ರೆಗ್ರೊ ಪಾಳ್ತಾಲೊಂ. ಜಾತಿಚ್ಕಾ 

ಡಾರ್ಕಾಂನಿ ಘಂವ್ಚೆಂ ಕ್ರಮ್ ತಾಂಚ್ಕಾ ಸ್ವತಾಚ್ಕಾ ಫಾಯ್ಜ್ಯ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ನಹಿಂ, 

ಗಾರ್, ಜಾತಿಚ್ಕಾ ಎಕ್ಟೊಟಾ ಖಾತಿರ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ವಾದ್ ರುತಾ ಜಾಲೊ. ಕಾಯ್ದ್ವಾಂಚೊ 

ಪಾರ್ವೊ ಕೆಲ್ಲ್ವ್ಯಾಂಕ್ ವಿದ್ಲಿಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಾ, ದಂಡ್ ವ ಜುಲ್ಮಾನ್ ಹಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ 

ನುನ್ ಫ್ಕೆತ್ಲೆಂ. 

ಜಾತಿಚ್ಕಾ ಅಧಿಕೃತ್ ಶಾಸನಾ (0೦15000) ಪ್ರಕಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾತಿಂತ್ಲೊ 

ಕ್ “ವಾಚುನ್ ಭಾಯ್ರ್'' ದವರ್ಲೆಲ್ಕಾ ನಂತರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾ ಸರಣಿಂತ್ಲ್ಯಾ 

ುಚಾಚ್ ಸಾಂದ್ಕಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತಾಂಚ್ಕಾ ಘರಾಂನಿ ರೀಗ್ ದಿಂವ್ಕ್ ನಜೊ, ತಾನೆಕ್ 

ದಾಕ್ ಸೈತ್ ದೀಂವ್ಕ್ ನಜೊ. ಎಕಾ ಉತ್ರಾನ್ ಮ್ಹಜಿಕಡೆ ಸರ್ವ್ ಸಂಪರ್ಕ್ 

ತ್ಚಾರ್ಲಲೊ! ಹೊ ನಿರ್ದೇಶ್ ತಾಂಚೊ ಆತಾಂ ರುತಾ ಜಾಲೊ. | 

ಹ್ಮಾ ಫಜಿಂತೆಕ್ ಬಲಿ ಪಡ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂ ಸಾಂದ್ಯಾಂನಿ ರಾತಿಕ್ 

ಕೊಕಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಗುಪಿತ್ ಭುತಿ ಧಾಡ್ನ್ ಜೆವ್ಲಾ, ಖಾಣಾಂಚಿ ಗರ್ದ್ ತಿರ್ಬುಂಚೆಂ 

ಣ್ ಘುಟ್ಕೊಳ್ ಕೆಲ್ಲಿ. ಜಾಲ್ಕಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಹಂ ಫಟ್ಕಿರ್ಪೊಣ್ ಬರೆಂ ದಿಸ್ಲೆಂನಾ. 
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ಜೆಂ ಕಿತೆಂ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಕರುಂಕ್ ಆಡ್ವಾರ್ಲಾಂ ತೆಂ ಗುಪಿತ್ ಕರ್ಚೆಂ ಚೋರ್ಪಣ್ 

ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಘುಟ್ಕೊಳ್ ಕರ್ನ್ ಅಸತಾಕ್ ಕಿತ್ಕಾಕ್ “ಮಾನಾಚಿ ಮಣಯ್'' ದೀಜೆ? 
ಹಂ ಚಿಂತಾಪ್ ವಿರಾಜ್ ಕರಿಲಾಗ್ಲೆಂ ಮ್ಹಜೆ ಮತಿಂತ್. ಹ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಧೋರಣಾಕ್ 
ಲಾಗುನ್ ಜಾತ್ ಫ್ರಡಾರ್ಕಾಂಚ್ಕಾ ಮಂಡಳೆನ್ ಮ್ಹಜೆರ್ ಕಡಕ್ಕ್ ಕ್ರಮ್ ಘೆವ್ನ್ 

ಜುಲ್ಮಾನ್ ಥಾಪುನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾತಿಂತ್ಲೊ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾರ, ಹಾಂವ್ ಖಾಲ್ತೊ ಜಾಯ್ನಾ 

ಮ್ಹಣ್ ಕಳ್ಲ್ಲೆಂಚ್ ತೆ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಾಂಠಾಳ್ಳೆ. ಹಾಂವ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಪ್ರಯೋಜನಾಕ್ 
ಪಡ್ಡೊ ಮನಿಸ್ ನಹಿಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ತಾಣಿಂ ಮ್ಹಜಿ ಖಬರ್ಚ್ ಸೊಡ್ನ್ ಸೊಡ್ಡಿ, 

ತ್ಕಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜಾತಿಚ್ಯಾ ಮುಖೆಲ್ಕಾಂನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಇಜಾ ದಿಂವ್ಕ್ನಾ. ಮ್ಹಾಕಾ 
ತಾಂಚ್ಕಾ ಶಿಕ್ಬೆಕ್ ಒಳಗ್ ಕರ್ದಾ ಬದ್ದಾಕ್ ತಾಣಿಂ ಮ್ಹಜೆ ಥಂಯ್ ಪ್ರಜ್ಞಾ ವ 

ಸೊಡ್ದೊಡ್ ದಾಕಯ್ಲ್ಯಾ. ಜಾಲ್ಕಾರ್ “ಜಾತ್ ರಾಕ್ವಲಿ” ತಶೆಂ “ಜಾತ್ ಭದ್ರತಿ 

ಸಮಿತಿ” ಮ್ಹಾಕಾ ಶೆವೊಟ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಲೆಕ್ತಾಲಿ ಕೀ, ಹಾಂವ್ ಜಾವ್ನಾಸಾಂ ಜಾತ್ 

ದ್ರೋಹಿ, ಅಶುದ್ಧ್, ಕೀಳ್ ವರ್ಗಾಚಿ ಪ್ರಾಣಿ ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಪಾಟಿಂ ಜಾತಿ! 

ಭಿತರ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ನೊಜೊ ಮ್ಹಣೊನ್. 

ತ್ಕಾ ಶಿವಾಯ್ ಸಂಪ್ಕಾ ಸರಳ್ ಸಾಂದ್ಕಾಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಜಾವ್ನಾಸಾಂ ನಾಡ್ಸಿ 

“ಏವೆಚೊ ಸೊರೊಪ್'' ಆನಿ ಮ್ಹಜೊ ವಿಕಾಳ್ “ವೊಸೊ”” ಜಾವ್ನಾಸಾ ವೊಸ್ಕಾ ರೊಗಾಚಿ 

ಖ್ಮಾಸ್ತ್ ಪಿಡಾ ಮ್ಹಣೊನ್. ಹೊ ಮ್ಹಜೊ ಮೂಳ್ ತಶೆಂ ದೀರ್ಫ್ ವ್ಯಾದಿಚೊ 

ವೊಸೊ (1110000) ಹೆರ್ ಸಾಂದ್ಕಾಂಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಬೈ ತೆ ನೀಚ್, ಭೃಷ್ಕ್ 

ಜಾತಲೆ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಕಾರಣಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತಾಂಚೆಲಾಗಿಂ ಸರ್ಟ್ ಸಂಪಠ್ಕ್ 

ಆಡ್ವಾರ್ಲೊಲೊ. 

ಕ್ರಮೇಣ್ ಸೊಡ್ದೊಡ್ ಪ್ರಜ್ಞಾಚೆಂ ವಾತಾವರಣ್ ರುತಾ ಜಾಲೆಂ. ಹಾಂನೆ 
ಜರಿತರಿ ಜಾತಿಚ್ಮಾ ನ್ಯಾಯಸ್ಥಾನಾ ವಿರೋಧ್ ಕ್ರಮ್ ಘೆತ್ಲ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಕಾರ್, ಹಾಂವ್ 

ನೀಜ್ “ವಾರೆಂ ವೊಂಪುನ್ ವಾದಾಳ್ ಲುಂವ್ಲೊಂ”. ವಿಲಾಯ್ತಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ 

ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ತಕ್ಷಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾತಿಚ್ಮಾ ಕೊಡ್ತಿಕ್ ಹಾಜಿರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಜ್ಞಾ 

(51777075) ಯೆತೆಂ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ. ಹಾಂವ್ ತ್ಕಾ ವಾದಾಳಾಚ್ಕಾ ಸುಳಿಯೆಕ್ ಸಾಂಪಡ್ತೊಂ. 

ಮ್ಹಜೊ ಸಂಪರ್ಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಧರ್ಮ್ಪತ್ನಿಕಡೆಂ ಆಜೂನೀ ಸುಧಾರಣಾಚ್ಕಾ 

ಪಾಂವ್ಹ್ಯಾರ್ ಪಾವೊಂಕ್ ನಾತ್ಲ್ಲೊ. ಹಾಂವ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಾಂತ್ ರಾವೊನ್, ಶಿಕೊನ್, 

ಮ್ಹಾಕಾ ವರ್ಸಾಂಚಿ ಪ್ರಾಯ್ ಭರ್ಲಾರೀ, ಮ್ಹಜಿ ಹೀನ್ ಸವಯ್ ಸುಟೊಂಕ್ 

ನಾತ್ಲ್ಲಿ. ಮ್ಹಜೆಂ ಅಪಧಯ್ರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪತಿಣೆ ಥಂಯ್ ಆಸ್ಚೆ ಹೆ ಊಹ್ ಸ್ಥಿರ 

ಖಂಚೊನ್ ಬಸ್ಲ್ಲೆ. ಫಕತ್ತ್ ತಿಚೆ ವಯ್ರ್ "ಅನುಮಾನ್', ನಿಬಾಕ್ ಏಕ್ ನಿಷ್ಠೆ 
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ಛ್ಭ್ಯಾಬರಿ ಹರೈಕೆ ಸಂಗ್ಮಿಂತ್ ಅಸಂತುಷ್ಟ್ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಕರ್ದೆಂ ಆನಿ ಅಶೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ 

ಡ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಪಿಡೆಚ್ಕಾ ಚಡ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಸವಯೆಕ್ ಲಗಾಮ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಜಾಲೆಂನಾ. ಹ್ಕಾ 

ಜ್ಯಾ ನಾಂವ್ ನಾತ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಪಿಡೆನ್ ಹಾಂವ್ ಕಷ್ಟಾಲೊಂ ಆನಿ ನಿರ್ದೋಷಿ ಪತಿಣಕ್ 

ಲೆಂ! | 

ಹಾಂವೆ ಹ್ಯಾ ಆದಿಂ ಸಾಂಗ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಪರ್ಮಾಣೆ ಮ್ಹಜಿ ಪತಿಣ್ ಸಂಪೂರ್ಸ್ ನಿರಕ್ಷರಿ. 

) ವಾಚುಂಕ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಶಿಕಾಜಾಯ್ ಆನಿ ಹಾಂವೆ ಹೈ ವಿಶಿಂ ಮುಖ್ಕ ಪಾಶ್ರ್ತ್ 

ಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ಮ್ಹಜೆ ಥಂಯ್ ಬಳಾಧಿಕ್ ಜಾಲೆಂ. ಹೈ ವಿಶಿಂ 

ಂವೆ ಫುಡ್ಲೆಂ ಮೇಟ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ. ಜಾಲ್ಮಾರ್, ಮ್ಹಜಿ ಸೈಂಭಿಕ್ ಸವಯ್ ಸುಟ್ಟಿನಾ. 

ಜ್ಯಾ ಪಿಸಾಂತೂರ್ ಆಬ್ಭಾಯೆನ್ ತಿಚೊ ಜೀವ್ ಖೆಲೊ! ಮ್ಹಜ್ಕಾ ಸ್ವನಿಯಂತ್ರಣ್ 

ತ್ ಹ್ಯಾ ಸೈಂಭಿಕ್ ಸವಯೆಚ್ಕಾ ಪಾತ್ಕಾ ಖಾತಿರ್ ತಿಣೆ ಭಾವ್ನೆನ್ ಲೇಖ್ 

ಜಾಯ್ ಪಡ್ಲೆಂ! 

ಏಕ್ ಪಾವ್ಚ್ ಹಾಂವ್ ತಿಚೆರ್ ಉಚಾಂಬಳ್ ಜಾವ್ನ್ ತಿಚೆಕರ್ನಾ ತಿಚ್ಕಾ ಖಾಸ್ಗಿ 

ಬ್ರಂಚಿ ಪೊಟ್ಲಿ ಬಾಂಧವ್ನ್ ತಿಕಾ, ತಿಚ್ಕಾ ಕುಳಾರಾ ಧಾಡ್ನ್ ಸೊಡ್ಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ 

ಕೊ ಜೀವ್ ರಿಸ್ಕೆರ್ ಪಡ್ಚ್ಯಾ ಸ್ಹಿತೆರ್ ಪಾವ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ತಿಕಾ ಪಾಟಿಂ ಘೆಂವ್ಕ್ 

ಸ್ಟಾಲೊಂ! ಹೊ ಮ್ಹಜೊ ಅನ್ಕಾಯ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭಾಗಿ ಸ್ತ್ರೀಯೆನ್ ಸೊಸುನ್ 

ರಾಜಾಯ್ ಪಡ್ಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜಾಲ್ಕಾರೀ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸಮ್ದಿರಾಚಿ ಸುಳಿ ಪಾತಾಳಾರ್ 

ಲ್ಲ! 

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ . ಭರ್ಲಾಂಕ್ ಅಂದ್ಭ್ಯಾಪಣಾಂತ್ಲೆಂ ಸುಟಂವ್ಕ್ ಹಾಂವೆ 

ಂಭಾರ್ಚ್ ಕ್ರಮ್ ಫೆತ್ತೆಂ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭಾವಾಚಿಂ ಭುರ್ಲಿಂ ಆನಿ ಮ್ಹಜೊ ಚಾರ್ 

ಶ್ಸಾಂಚೊ ಚೆರ್ಕೊಯೀ ಹಾಂಕಾಂ ಲ್ಹಾನ್ಪಣಿಂಚ್ ಘಟ್-ಮೂಟ್ ಕೆಲೆಂ ಜಾಲ್ಮಾರ್. 

ನಿಕ್ ಬರೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂ. ತ್ಕಾ ಶಿವಾಯ್ ತಾಂಕಾಂ ಸಂಸಾರಿ ಅನ್ಟೋಗಾಚಿ 

ಕ್ ಕರ್ನ್ ದಿಲಿ ಜಾಲ್ಕಾರ್ ಅಧಿಕ್ ಬರೆಂ ಜಾಯ್ಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ಯೀ ಮ್ಹಜೆ 

ಯ್ ವಿರಾಜ್ ಕರ್ತಾ ಲೆಂ. ಹೈ ವಿಶೆಂತ್ ಮ್ಹಜ್ಮಾ ಭಾವಾಚೊ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಂಪೂರ್ಲ್ 

ಕಾರ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಮ್ಹಜಾ ಯೋಜನಾಂಚೆಂ ವೊಜೆಂ ಹಗುರ್ 

ಲೆಂ. 

ತ್ಕಾ ಶಿವಾಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭುರ್ಲ್ಯಾಂಚೊ ಸಾಂಗಾತ್ಯೀ ಬರೊ ಜಾತಾಲೊ. 
ುಚೆಂ ನಿಸ್ಕಳ್ ಮನ್, ಆಪುಟ್ ಚಿಂತಾಪ್, ತಾಂಚೆಕಡೆ ಗಪ್ಪ ಗಮ್ಮತಾಂ ಮಾರ್ದೆಂ 

ಣ್ರಾನಾ ಮ್ಹಜೆ ಥಂಯ್ ಆಪುಟ್ ಆನಂದ್ ಉಬ್ಬಾತಾಲೊ. ತೆದಾಳಾ ಥಾವ್ನ್ 

೦ವೆ ಚಿಂತ್ಲಾಂ ಕೀ, ಭರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಕಾ ಮಾಸ್ಟರಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಅತೀ ಯೋಗ್ಕ್ 

_ಣೊನ್. 
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ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಖಾಣ್ ಜೆವ್ಲಾಂಚೆಂ ಸುಧಾರಣ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಬಾಕಿ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ. ಸಕಾಳಿಂಚಿ 
ಚ್ಹಾ-ಕಾಫಿ-ಫಳ್ಹಾರ್ ಹಾಚಿ ಸವಯ್ ಆಮ್ಚಾ ಘರಾಂತ್ ಸದಾಂಚಿ ಜಾಲ್ಲಿ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ 

ವ್ಹಡ್ ಭಾವಾಕ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪರ್ನ್ಯಾ ದಸ್ತೂರೆಚೊ ವೊರೊಡ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳಾರ್ 
ಚೂಕ್ ಜಾಯ್ಕಿ ನಾ. ತಾಚೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯೆ ಪರ್ಮಾಣೆ ಆಮ್ಚಾ ಘರಾಂತ್ ಪರ್ಕಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ 

`ಪಾಶ್ಚಾತ್ಕ್' ರಿತಿಚೆಂ ವಾತಾವರಣ್ ರುತಾ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ. ಅಸಲ್ಯಾ 

ನವೆಸಾಂವಾಚೆಂ ವಾತಾವರಣ್ ಭುರ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಅತೀ ಮುಖ್ಯ ಮ್ಹಣ್ಮಾಲೊ ತೊ ಕ್ಕಿ 

"ಆಯ್ದಿಂ ಭುರ್ಲಿಂ ಫಾಲ್ಕಾಂಚಿಂ ನಾಗರಿಕಾಂ ಆನಿ ಪರ್ವಾಂಚೆ ದೇಶ್ ಚಲಂವ್ಚೆ ಫುಡಾರಿ.?' 

ಅಶೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ನಿಮ್ಮಿಂ ಫೆಸ್ತಾ ಪರ್ಬೆಚ್ಕೊ ಜೆಂವ್ಚೊ ಬೊಶಿಯೊ, ತಾಟಾಂ (21568) 

ತಾಬಾಕಾಂ ಆನಿ ಪಲ್ಲಣಾಂ (Tay) ತಶೆಂ ಹೆರ್ ಆಯ್ದಾನಾಂ ಆನಿ ಉಪಕರಣಾಂ 

ಆತಾಂ ಸದಾಂಚ್ಕಾ ಜೆವ್ಲಾರ್ ವಾಪರುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲಿಂ. 

ಹಾಂವೆ ಗೊಂವಾಚ್ಕಾ ಕಣಿಯೆಚಿ ಸಜಿ ವ ಪೊರೇಜ್, “ಕೊಕೊ” ಘೆಂವ್ಚಿ ದಸ್ತೂರ್ 

ಸುರು ಕೆಲಿ. ಜಾಲ್ಕಾರ್, ಮ್ಹಜೆಂ ಸುಧಾರಣಾಚೆಂ ಖಾಣ್, ಪಿಯೊಣೆ ಆರಂಭ್ ಜಾಲೆಂ 

ಖರೆಂ, ಆದ್ದಿಂ ಸದಾಂಚ್ಕಾ ಸವಯೆಚಿಂ ಖಾಣಾಂ ಖಾವ್ನ್ ತಾಚೆ ವಯ್ರ್ ದುಭಾರಿ 

ಹಾಂವೆ ನಿಮ್ಗುನ್ ಠರಾಯ್ದೆಲಿಂ ನೂತನ್ ಖಾಣಾಂ ಪೀವನಾಂ ಸೆವುಂಕ್ ಆರಂಭ್ 

ಕೆಲೆ. ವ್ಹಾಣೊ, ಮೊಚೆ ಯೆರೋಪಿ ನ್ಹೆಸಾಣ್ ಸದಾಂಚೆಂ ಜಾಲೆಂ. 

ಅಶೆಂ ಸದಾಂಚೊ ಖರ್ ದೆಂವ್ಚಾ ಬದ್ದಾಕ್ ಚಡ್ಲೊ!. ನವೊ ನವ್ಮೊ ವಸ್ತು 

ಸದಾಂನೀತ್ ಕುಡ್ಸಾಲ್ಕೊ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ನವಜೀವನಾಕ್, ಜಾಲ್ಕಾರ್ ಹಾಕಾ ಪಯ್ಕೆ ವದಗ್ಸುಂಚೆ 

ವಾಂದೆ ಜಾಲೆ. ರಾಜ್ಕೋಟ್ ಕೋಡ್ ಕಛೇರಿಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಾಮಾಚೊ ಅನ್ಟೋಗ್ 

ನಾತ್ಲ್ಲ್ಯಾ ನವ್ಕಾ ವಕೀಲಾಕ್ ಕೊಡ್ ಕೇಜಿ ಆಟಾಪುಂಕ್ ಚತುರಾಯ್, ಚಲಾಕಿ ತಶೆಂ 

ಹಿಮ್ಮತ್ ನಾತ್ಲ್ಲಿ. ವಿದೇಶಿ ಸನದ್ ಜೊಡ್ಲ್ಲ್ಯಾ ವಕೀಲಾಂಕ್, ದೇಶಿ ವಕೀಲಾಂ 

ಪ್ರಾಸ್ ಧಾ ವಾಂಟ್ಕಾಂನಿ ಚಡ್ ಕೂಲ್! ಪುಣ್ ಮ್ಹಜೆ ತಸಲ್ಮಾ ಭಿಂವ್ಮರ್ಕಾ ಆ 

ಮ್ಹಾರ್ಲಿ ವಕೀಲಾಕ್ ಕಾಮ್ ದಿತಾ ಕೊಣ್? ಎಕಾದಾವೆಳಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಕೋಡ್ ಕೇಜಿಕ್ 

ಠರಾಯ್ದೊ ಜಾಲ್ಮಾರೀ, ಆಬ್ಬೆ ಹಾಂವೆ ಕೋಡ್ತ್ ಕೇಜ್ ಜಿಕಾನಾಸ್ತಾನಾ ಪೈಶೆ ಘೆಂವ್ಹೆಚ್ 

ಕಶೆ? ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಗ್ರಾಯ್ಕಾಂಕ್ ಲುಟ್ಲ್ಲೆಬರಿ ಜಾಯ್ನಾಂಗೀ? ತರ್ ಹಾಕಾ ರೀತ್ 

ನೀತ್ ನಾಂಗೀ? 

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮಿತ್ರಾಂನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಆನ್ಕೇಕ್ ವಾಟ್ ದಾಕಯ್ಲಿ ಕೇ, ಮುಂಬಯ್ 

ವ್ಹಚೊನ್ ಹಾಯ್ಕೋಡ್ತಿಚೊ ಅನ್ಟೋಗ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಆನಿ ವ್ಯಾಜ್ಯಾಂಚಿಂ ಕೊಂಟ್ರೆಕ್ಟಾಂ 

ಘೆಂವ್ಕ್. ಜಾಲ್ಕಾರ್ ಹಾಂವ್ ಶಿಕ್ಲ್ಲೊಂ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಾಂತ್. ಮ್ಹಾಕಾ ಇಂಡಿಯನ್ 

ಕಾನೂನಾಂಚಿ ಮಾಹೆತ್ ಕನಿಷ್ಟ್ ಆಸ್ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಬೊಂಬಯ್ ಕೋಡ್ತ್ ಕೇಜಿ ಬಾಂಧುನ್ 
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_ ರಬುಜೊಂಕ್ ಕಠಿಣ್ ಕಷ್ಟಾಂಚಿ ಗಜಾಲ್, ತರೀ ಮ್ಹಜೊ ಫುಡಾರ್ ಸೊಧುನ್ 

ವ್ ಬೊಂಬಯ್ ಶ್ಹೆರಾಕ್ ಗೆಲೊಂ. 

ಬೊಂಬಯ್ ಹಾಂವೆ ರಾವೊಂಕ್ ಘರ್ ಕೆಲೆಂ. ಆನಿ ಏಕ್ ರಾಂದ್ಬಿ ನೆಮ್ಲೊ. ತೊ 

ಹ್ಮಣಾಂಚೊ, ಮ್ಹಣ್ಣೆ, ಅಪುಟ್ ಸಸ್ಕಹಾರಿ. ತಾಕಾ ಕೆದಿಂಚ್ ನೌಕರಾಬರಿಂ ಹಾಂವೆ 

0ಕ್ ನಾ. ಕುಟ್ಮಾ ಸಾಂದ್ಕಾಬರಿ ತಾಕಾ ಸರ್ವ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ - ಜಾಲ್ಕಾರ್, 
ಮನಿಸ್ ಕಠಿಣ್ ಬರೊ! ತೊ ಕೆದಿಂಚ್ ಘಾಸುನ್ ನ್ಹಾಯ್ನಾತ್ಲೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, 

ಸ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಪುಡ್ಚಾಚೆಂ ಕಾಚ್ಚೆಂ ಆನಿ ಜನೈೆಂ ಕುಡಿಕ್ ಕಾಯಾಮ್ ಚಿಡ್ಕೊನ್ 

ಲೆ. ತಾಕಾ ಮಾಗ್ಗೆ ರಜಾರ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಯೇನಾತ್ಲೆಂ. ತಾಚ್ಕೊ ಖೊಡಿ 

ರ್ ತೊ ಕಾಮ್ ಸೊಡ್ನ್ ನಿಕಳ್ಳೊ ಜಾಲ್ಕಾರ್ ಆಬೈ ಹಾಂವ್ ಪಾಸಾಂತ್ 

\ತಲೊಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಭಿರಾಂತ್ಯೀ ಮ್ಹಾಕಾ ಧೊಸ್ತಾಲಿ! 

ಹ್ಕಾ ರಾಂದ್ಪ್ಯಾಚೆಂ ನಾಂವ್ "ರವಿಶಂಕರ್'. ಹಾಂವೆ ಲೀನ್ಪಣಿ ತಾಚಿಕಡೆ 

೦ತಿಲೆಂ ಕೀ “ರಾಂದಾಪ್ ತುಂ ನೆಣಾ ಆಸ್ಕೆತ್. ಜಾಲ್ಕಾರ್ ""ಸಂದ್ಯಾ'' ತುಂವೆ ಜಾಣಾ 

೦ಕ್ಚ್ ಜಾಯ್. ರಾಂದಾಪ್ ಪಾಟಿಂ ಪಡ್ಲ್ಯಾರೀ “ಸಂದ್ಕಾ'' “ದೆವಾಚಿ ಸ್ಟುತಿ'' 

ತ್ರ್ ಬಾಕಿ ದವರಿನಾಕಾ' ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಕ್ ಎಕಾಫರಾ ತೊ ಉಡೊನ್ ಪಡ್ಲೊ ಆನಿ 

ಣಾಲೊ: "“ಧನ್ಮಾ! ಖೊರೆಂ ಕುದೊಳ್, ಜೂಂವ್, ನಾಂಗೊರ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಮ್ಹಜೆಂ 

ಂದ್ಮಾ'' ಮ್ಹಣ್ಣ ಸದಾಂಚೊ ಸಂಸ್ಕಾರ್ (ಓಟ) ಪೂಟಾಚಿ ಭಾಕ್ರಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ 

ಸಾದ್! ಹಾಂವ್ ಭಟ್ ಜಾವೈತ್, ಜಾಲ್ಕಾರ್, ಕರ್ಮಯೋಗಿಚೆಂ ಧರ್ಮ್ ಪಾಳ್ಪೊ 

ಚ್ ಜಾವ್ನಾಸಾಂ ಹಾಂವ್. ಹ್ಯಾ ಘಡ್ಕೆ ತುಂಚ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಚಿ ವಾವ್ಳಿ. ತುಜೆ 

ನಾಯ್ ಹ್ಯಾ ಬೊಂಬಯ್ದಾ ಶ್ಲೆರಾಂತ್ ನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಸ್ರೊ! ಜರಿತರಿ ನೌಕರಿ ಗೆಲಿ 

ಲ್ಯಾರ್ ಹಾಂವ್ ಬುಡ್ಡೊಂ! ತೆಂ ಮಾಶ್ರ್ ಖರೆಂಚ್. 

ರವಿಶಂಕರ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ರಾಂದ್ಪಾಚ್ಕಾ ಕಾಮಾಕ್ ಜಾಲ್ಕಾರ್ಯೀ, ತಾಚೆಂ ಕಾಮ್ 

ರ್ಹೀಲ್ ಜಾಲೆಂ! ತೊ ಮ್ಹಜೊ ವಿದ್ಯಾಡ್ಡಿ ಜಾಲೊ. ತೊ ಲಿಸಾಂವ್ ಕರ್ನಾನಾ ಹಾಂವೆ 

0ದುನ್ ತಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕರಿಜೆ ಪಡ್ಲೆಂ; ಆನಿ ತೊ ಮ್ಹಜೊ ಸಹಾಯಕ್ ಜಾಲೊ! 
0೦ವೆ. ತಾಕಾ ರಾಂದಪ್ ಶಿಕಯ್ದ್ಲೆಂ. ಸ್ವಂತ್ ರಾಂದ್ಪಾ ಸಾಹತ್ ಫೆತ್ಹಿ. ಸಾಂಗಾತಾ 

೦ದ್ದೆಂ ಆನಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಜೆಂವ್ಲೆಂ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ. | 

ಏಕ್ಚ್ ತಕ್ರಾರ್ ಕಿತೆಂಗೀ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆಬೈ ರವಿಶಂಕರಾಕ್ ನ್ಹಾಂವ್ಕ್ ಉದ್ಕಾಕಡೆ 
ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಕಾರ್ “ಸುಣ್ಮಾಕ್ ತಳ್ಕಾಕ್ ನ್ಹಾಣಂವ್ಕ್ ವೆಲ್ಲ್ಯಾಬರಿ.'' ತಾಕಾ ಕಠಿಣ್ 

೦ಧ್ಬಾಸ್ ಜಾತಾಲೆ! ತೊ ಬುರ್ಸೊ, ರಾಂದ್ಬಾಕೂಡ್ ಬುರೈಂ, ಘರ್ದಾರ್ ಬುರೈಂ, 

ುದ್ಲ್ಲೆಂ ಜೆವಾಣ್ ಬುರೈಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ವೊರೊಡ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಸುರು ಜಾಲೆ! 
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ಚ್ಯಾರ್ ಮಹಿನ್ಕಾಂ ವಯ್ಫ್ ಬೊಂಬೈಂತ್ ರಾವೊಂಕ್ ಕಷ್ಟ್ ಜಾಲೆ. ಎಕಾ 

ಕುಶಿನ್ ಪಯ್ಕೆ ಕಾಬಾರ್, ಕಾಮ್ ದಂಧೊ ನಾ. ಫಕತ್ತ್ ಖರ್ದಾಚಿಂ ಬಿಲ್ದಾಂ ಮಾತ್ರ್ 
ಚಿಕಾರ್ ಯೆತಾಲಿಂ. 

ಅಶೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ವಾಸ್ತವಿಕ್ ಜೀವನ್ ಆರಂಭ್ ಜಾಲೆಂ. ಬ್ಯಾರಿಸ್ಟರ್-ವಕೀಲ್ ಹೆಂ 
ಕಸಬ್ ವ ದಂಧೊ ನಿತಿನ್ ಚಲಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಿವಾರ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ಕಾಮ್ ನಾ 
ಬೊಲ್ಸಾಂ ಖಾಲಿ, ದಂದೊ ನಾ, ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಪೊಸಿಜಾಯ್. ಹಾಂವ್ ನಿರಾಶೆಂತ್ 

ಬುಡ್ಡೊಂ! 

ಮ್ಹಜಿ ಪ್ರಥಮ್ “ಮುಕಾದ್ಮಾ'' 

ಹಾಂವ್ ಬೊಂಬಯ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಇಂಡಿಯಾಕ್ ಲಗ್ತಿ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಇಂಡಿಯನ್ 
ಕಾನೂನ್ “INDIAN LAW” ಹಾಂವೆ ಶಿಕೊಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. ವೀರ್ಚಂದ್ 

ಗಾಂಧಿ ಯೇವ್ನ್ ಮ್ಹಜಾ ಯೋಜನಾಕ್ ಭರ್ತಿ ಜಾಲೊ. ಆಮಿ ಹೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಕರ್ರಾನಾ 
ಮ್ಹಜೊ ಭಾವ್ ಕೊಡ್ತ್-ಕೇಜಿಚ್ಛಾ ಕಾಮಾಂಚೊ ಸಾಟೊ (Contracts) ಮ್ಹಾಕಾ 

ಮೆಳ್ಹಾ ಖಾತಿರ್ ವಾವುರ್ತಾಲೊ. 

ಭಾರತೀಯ್ ಕಾನೂನ್ ಶಿಕೊಂಕ್ ಕಠಿಣ್ ಕಷ್ಟಾಂಚ ಗಜಾಲ್. “ಸಿವಿಲ್ 

ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಕೋಡ್” ಮ್ಹಣ್ಣೇ “ನಾಗರಿಕ್ ಕಾರ್ಕವಿಧಾನ್ ನಿಯಮಾಂ” ಹೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ 

ಬಿಲ್ಕುಲ್ ರುಚ್ಲೆಂನಾ. ಸಾಕ್ಸ್ ದಿಂವ್ಚಿಂ ಕ್ರಮಾಂ, ಹಿಂ ಸುಲಭ್ ಆಸ್ಲ್ಲಿಂ. ವೀರ್ಚಂದ್ 

ಗಾಂಧಿ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ಟ್ರ್ ವ ವಕಾಲತ್ ಶಿಕ್ತಾಲೊ ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾ, ವಕೀಲಾಂಚ್ಯೊ, 

ಬ್ಯಾರಿಸ್ಟರಾಂಚ್ಕೊ ಥಛರಾವಳ್ ಕಾಣಿಯೊ ಸಾಂಗ್ತಾಲೊ. ಸರ್ ಪಿರೋಜ್ ಶ್ಹಾ ಮೆಹತಾ 

ನಾಂವಾಡ್ದಿಕ್ ವಕೀಲ್. ಜಾಚಿ ಜಾಣ್ಚಾಯ್ ಪರಿಪೂರ್ಕ್ ಆನಿ ತಾಚಿ ಶಾತಿ ಅತೀರ್ 

ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ತೊ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಹೊ ನಾಂವಾಡ್ದಿಕ್ ತಶೆಂ ಪ್ರೇಕ್ಷಣೀಯ್ ವಕೀಲ್. 

ತಾಕಾ ಸಾಕ್ಷಿಚೆಂ ನಿಯಮ್ ಆನಿ ತಾಕಾ ಲಗ್ಮಿ ಜಾಲ್ಲೆ ಕಾನೂನ್ ಕಾಯ್ದೆ ಸಗ್ಳೆ 

ತೊಂಡ್ಬಾಶಿಂ ಯೆತಾಲೆ. ಆಖ್ಕಾ ವಕಾಲತೆಚ್ಶಾ ಸಿಸ್ಟಮಾಚಿ ತಾಕಾ ಸಂಪೂರ್ಲ್ ಜಾಣ್ವಾಯ್ 

ಆಸ್ಲ್ಲಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಆಬೈ ತೊ ನಾಂವಾಡ್ದಿಕ್ ವಕೀಲ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಚೊ! 

ಬದ್ರುದ್ದೀನ್ ತ್ಕಾಬ್ಜೀ ತ್ಕಾಚ್ ಮಾಪಾನ್ ಹುಶ್ಕಾರ್; ಜಾಚಿ ಕಾನೂನ್ ವಾದ್ 

ವಿವಾದ್ ಕದ್ದಿ ಚಮತ್ಕಾರಿ ಬೋವ್ ಚತುರಾಯೆಚಿ ಆನಿ ಶ್ಲಾಘನೀಯ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲ್ಲಿ. 

ಹೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ನಿತಿಕರ್ಕ್ ಪರ್ಕಾಂತ್ ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಜ್ಕಾಪ್ ಪಾವ್ತಾಲೊ. 

ಅಧಿಕೃತ್ ವಕೀಲಾಂಚ್ಕೊ ಕಾಣಿಯೊ ಆಯ್ಕೊನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ವಿಸ್ಮಯ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ 

: ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ. ವಕೀಲಾಂನಿ ಬೆಕಾರ್ ಬಸ್ಸೆಂ ಕಾಂಯ್ ನೊವೆಸಾಂವ್ ನಹಿಂ. ತ್ಕಾ ಖಾತಿರ್ 
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ವಕಾಲತೆಚ್ಶಾ ಶಿಕ್ಬಾಚೊ ಕೋರ್ಸ್ ಕರೊ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ನಿರ್ದಾರ್ ಕೆಲೊ. “ತೀನ್ 

0೦ ಪರ್ಕಾಂತ್ ತುಂ ತುಜ್ಕಾ ವಕಾಲತೆಚೆಂ ತಾರುಂ ದರ್ಕಾಂತ್ ಚಲಯ್ಶಿ 

ರ್, ತುಂ ಖರೊಚ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಮನಿಸ್ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕಿಯೆತ್'' ಮ್ಹಣಾಲೊ 

ಚಂದ್. 

ದಿಸಾಂದೀಸ್ ಖರ್ಜ್ ವಾಡೊನ್೦ಚ್ ಯೆತಾಲೊ ಶಿವಾಯ್ ದೆಂವಾನಾತ್ಲೊ. 

ವೆ ವಕಾಲತ್ ಶಿಕ್ತಾನಾಂಚ್ ಭಾಯ್ಹ್ವಾನ್ ನೊಟೀಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಘಾಲ್ಲೊ. ಹಂ 

ಕಾ ಆಜೂನೀ ಕಳಾನಾ ಹಾಂವೆ ಕಿತ್ಕಾಕ್ ಕೆಲ್ಲೆಂಗೀ ಮ್ಹಣೊನ್! ಅಶೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ 

ಕಾ ಲಿಸಾಂವಾಕ್ ಗಮನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಜಾಲೆಂನಾ. “ಸಾಕ್ಷಿಚೆಂ ಕಾನೂನ್'' ಮಾತ್ರ್ 

ಕಾ ಬರೇಂ ರುಚ್ಲೆಂ.. “ಮೇಯ್ಲಾಚೊ ಹಿಂದೂ ಕಾನೂನ್ ಗ್ರಂಥ್'' ಹಾಂವೆ 

ತ್ ಅಭಿರುಚಿನ್ ವಾಚ್ಹಾ, ಜಾಲ್ಕಾರ್, ಕೇಜ್ ವಹಿಸುನ್ ಕೊಡ್ತಿಂತ್ ರುಜೊಂಕ್ 

ತ್ರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಧಯ್ರ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಕೊಡ್ತಿ ಭಿತರ್ ರಿಗ್ತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಅಪಧ್ಯೆರ್ 

ಲೆಂ. 

ತ್ಕಾಚ್ ವೆಳಾರ್ ಹಾಂವೆ ವ್ಯಾಜ್ಮಾಚಿ ಏಕ್ ಕೇಜ್ ವಹಿಸುನ್ ಫೆತ್ಹಿ. ವ್ಯಾಜ್ 

ಲ್ಲ್ಯಾಚೆಂ ನಾಂವ್ “ಮಮಿ ಭಾಯ್''. ಹಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲಿ ಲ್ಹಾನ್ ಕೇಜ್. “ದಲಾಲ್ಕಾಕ್ 

ನ್ಶೆಂ ಕಮೀಶನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ' ಮ್ಹಣಾಲೊ ಮ್ಹಜೊ ದಲಾಲಿ. ಹಾಂವೆ 

ಸ್ಕಿಲ್ ಇನ್ಕಾರ್ ಕೆಲೆ. ತೆದಾಳಾ ದಲಾಲಿ ಮ್ಹಣಾಲೊ, “ಆಬೈ ಫಲಾಣೂ 

ವಾಡ್ಜಿಕ್ ವಕೀಲ್, ತೊ ಪರ್ಕಾಂತ್ ತಾಕಾ ಮುನಾಫ್ಕಾಚಿಂ ಕಾಮಾಂ ಹಾಡ್ನ್ 

ಲ್ಲ್ಯಾ ದಲಾಲಿಚ್ಕಾ ಹಾತಾರ್ ರುಸುಮ್ (0೧717155100) ಘಾಲ್ತಾ. ಹೂ ಲೊಂಚ್ 

೦ ಬಗಾರ್ ನಿತಿಚಿ ಕೂಲ್ - (ಕಮಿಶನ್).'' 

ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಳೆಂ “ತಾಚೆಂ ಅಕ್ಕಲ್ ದೀವ್ನ್ ನಕ್ಕಲ್ ಕಾಡ್ಜಿ ಗರ್ಡ್ ನಾ. ಮಹಿನ್ಮಾಕ್ 

೦ ರುಪಯ್ ಮಾತ್ಕಾ ವಯ್ರ್ ಜಾಲೊ! ಮ್ಹಜ್ಮಾ ಬಾಪಾಯ್ಡ್ ಪರ್ಕಾಂತೀ ತಾಚೆ 

ಪಿ ಚಡ್ ಸಾಂಬಾಳ್ ಜೊಡ್ಲ್ಲೊ ದಾಖ್ಲೊನಾ.” 

ಜಾಲ್ಕಾರ್ “ತೆ ದೀಸ್ ಗೆಲೆ. ಬೊಂಬಯ್ ಶ್ಲೆರಾಂತ್ಲೊ ಖರ್ ಮ್ಹಳ್ಳಾರ್ 

ತೊಚ್. ಹರೈಕಾಚೆಂ ಮೊಲ್ ವಾಡ್ಲಾಂ. ತುಂವೆ ತಿಕ್ಕೆಶಿರೆ ತುಜೆಂ ಕೊಶೆಡ್ಡ್ 
ಲ್ಸಾಂತ್ ದವರ್ನ್ ಉದ್ಯಮಿಬರಿ ತಂತ್ರಿ ಜಾಯ್ದೆ. ಮ್ಹಣ್ಣೇ ನಫೊ ನಾತ್ಲ್ಲೆಂ 

ಕಾಮ್ ದಂಡ್. ಕಾಯ್೦ಚ್ ಪ್ರಯೊಜನ್ ನಾ. ಹೆಂ ತುಂವೆ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ : 

ಯ್ವೇ?'' ಮ್ಹಣಾಲೊ ವೀರ್ಚಂದ್ ಗಾಂಧಿ. 

ಮ್ಹಾಕಾ ಹೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ನಪ್ರ್ಯೊಗ್ ಜಾಲೊ. ಆಬೈ ಹಾಂವೆ ಲೊಂಚ್ 

ನಾಸ್ತಾನಾ ಬೊಂಬಯ್ದಿ ಕೇಜ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲಿ. ತೆಂ ಸರ್ವ್ ಸುಲಭ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ 
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ಸಗ್ಗೆಂ ಆಸಾ. ಹಾಂವೆ ಕೇವಲ್ ತೀಸ್ ರುಪಯ್ ವಕೀಲಾಚೆಂ ಶುಲ್ಕ್ ಭರುಂಕ್ 
ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ಕೇಜ್ ಎಕಾ ದಿಸಾ ಆಖೇರ್ ಜಾತಲಿ. 

ಹಿ ಮ್ಹಜಿ ಪ್ರಪ್ರಥಮ್ ಕೇಜ್ ಸಕಯ್ಲ್ಯಾ ಕೊಡ್ತಿಂತ್ಲಿ. ಹಾಂವ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ದೊಂ 
ಪ್ರತಿವಾದಿಚೊ ವಕೀಲ್. ಹಾಂವ್ ವಾದಿಚ್ಕಾ ಸಾಕ್ಷಿದಾರಾಂಕ್ ಆಡ್ ಸವಾಲಾ9 
ಘಾಲುಂಕ್ ದಿಡ್ಡ್ ಕರ್ನ್ ಉಟೊನ್ ಉಭೊ ರಾವ್ಹೊಂ. ಖರೆಂಚ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ 
ಜಾಲ್ಮಾರ್, ಮ್ಹಜೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಮಾತ್ರ್ ಸಕಯ್ಲ್ ಗಳ್ಳೆಂ ಆನಿ ಹಾಂವೆ ಫಾಲ್ಹ್ಯಾ 
ಮೊಚಾಂತ್ ಬಸ್ಲೆಂ, ಅಶೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಭಗ್ದೆಂ. 

ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಸುರು ಜಾಲಿ ತಕ್ಷಿ ಘುಂವೊಳ್. ಸಗ್ಳಿ ಕೋಡ್ ಕಛೇರ್, ನಿತಿದಾರ್, 
ವಾದಿ, ಪ್ರತಿವಾದಿ ಆನಿ ವಕೀಲ್ ಕುಡ್ಸೊನ್ ಘಾಣೊ ಗುಂವ್ಣಾಯಿಲ್ಲ್ವ್ಯಾಬರಿ ಮ್ಹಾಕಾ 
ದಿಸ್ಲೆಂ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ತೊಂಡಾಕ್ ಹಾಲೆಂ, ಜೀಬ್ ದಾಟ್, ದೊಳ್ಳಾಂಚಿ ದೀಷ್ಟ್ ಗಯ್ರಿ 

ಜಾವ್ನ್ ಆಬ್ಬೆ ಹಾಂವ್ ಭೆರೊ ಬೆಪ್ಪಾಬರಿಂ ಥಟಸ್ಟ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊಂ. ಸವಾಲಾಕ್ ಜೀಬ್ 
ವೊಡ್ಡ್ಯಾರೀ ಯೇನಾ. ಅಶೆಂ ಎಕಾ ಉತ್ರಾನ್ ಮ್ಹಜಿ ಫಜಿಂತ್ ಜಾಲಿ! 

ಬಹುಶಃ ಜಡ್ಜ್ ಹಾಸ್ಲೊ ಆಸ್ತಲೊ ಪಳೆವ್ನ್ ಹೊ ಮ್ಹಜೊ ರುದ್ರ್ ನಾಟಕ್. 

ಎದ್ರಿ ವಕೀಲಾಕ್ ಬಹುಷ್ಯ ಭಾಜ್ಲ್ಲೆಂ ತಯಾರ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ. ಜಾಲ್ಕಾರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ 

ದೊಳ್ಳಾಂಚಿ ದೀಷ್ಟ್ ಕಠಿಣ್ ಮಂದ್ ವ ಗಯ್ರಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಾನಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ 

ಆಯ್ಕಾತಾಲೆಂ. 

ನಿಮಾಣೆ ಹಾಂವ್ ಗಪ್ಚಿಪ್ ಇಮಾಜಿಬರಿ ಥಟಸ್ಥ್ ಉಭೊ ರಾಂವ್ಚಾ ಬದ್ಲಾಕ್ 

ಧಂಯ್ಂಚ್ ಬಸ್ತೊಂ ಆನಿ ವಾದಿಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ “ಮ್ಹಜ್ಮಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ 

ಶ್ರೀ ಪಟೇಲ್ ಆಸಾ. ಮ್ಹಜೆಂ ರುಸುಮ್ ತಾಕಾ ದಿ. ಆನಿ ತಾಕಾ ಠರಾಯ್', 

ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಕ್, ಕೂಡ್ಲೆ ತಾಣೆ ಶ್ರೀ ಪಟೇಲಾಕ್ ರೂ. 51/-ಕ್ ಠರಾಯ್ಲೊ. ತೊ 

ಮುಕಾದ್ಮಾಂನಿ ಹೆಳ್ಲ್ಲೊ ಮನಿಸ್. ಕೋಡ್ಕ್, ಕೇಜ್ ಮ್ಹಳ್ಳಾರ್ ತಾಕಾ “ಭುರ್ಲ್ಯಾಂಚೊ 
ಖೆಳ್'' ಕಸೊ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲ್ಲೊ! 

ಹಾಂವ್ ಕೊಡ್ತಿಂತ್ಲೊ ಭಾಯ್ ಗೆಲೊಂ. ಮ್ಹಜಿ ಕೋಡ್ಕ್ಕೇಜ್ ಜಿಕ್ಷಿಗೀ 

ಹರ್ವಾಲಿ? ಹೆಂ ಪರ್ಕಾಂತ್ ಜಾಣಾ ಜಾಂವ್ಕ್ ಹಾಂವ್ ಪಾಟಿಂ ರಾವ್ಹೊಂನಾ. ಲಜೆನ್ 

ಮ್ಹಜೊ ಅರ್ಲುಕುರೊ ಜಾಲ್ಲೊ ಜೀವ್ ಘೆವ್ನ್ ದರೃಡ್ಕಾನ್ ಹಾಂವ್ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ 

ನಿಕಳ್ಳೊಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ಮ್ಹಜೊಚ್ ಕಾಂಠಾಳೊ ಆಯ್ಲೊ! ಹಾಂವೆ ನಿರ್ದಾರ್ ಕೆಲೊ ಕೀ, 

ಹ್ಮಾ ಫುಡೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಿವಾಂತ್ ಧಯ್ರ್ ಯೆತಾಸರ್ ಹಾಂವೆ ಕೆದಿಂಚ್ 

ವ್ಯಾಜ್ಕಾಂ ಘೆಂವ್ಚಿಂ ಸಮಾ ನಹಿಂ ಮ್ಹಣ್. ಹೊ ನಿರ್ಧಾರ್, ಮಾತ್ರ್ ಹಾಂವೆ 

ಖರೋಖರ್ ಪಾಳ್ಳೊ ಕೀ ದಕ್ಷಿಣ್ ಆಫ್ರಿಕಾಕ್ ವ್ಹೆತಾಸರ್ ಕೊಡ್ತಿಚ್ಕಾ ಲಾಗಿಂಚ್ 

ಹಾಂವ್. ಗೆಲೊಂನಾ. 
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ಅಶೆಂ ಘಡ್ಲ್ಹ್ಯಾ ನಂತರ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಾಮ್ ನಾತ್ಲ್ಲೆಂ. ಮ್ಹಾಕಾ 

ರಾಪ್ಮಾಕ್ ಕೊಡ್ ಕೇಜ್ ದಿಂವ್ಕ್ ಖಬೂಲ್ ನಾಸ್ತೆ. ಜಾಲ್ಕಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಬೊಂಬಯ್ 

ರಾಂತ್ ಏಕ್ ಕೇಜ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್ಲ್ಲಿ! ಪೊರ್ಬಂದರ್ಚ್ಕಾ ಎಕಾ ಗರೀಬ್ 

ಮುಸುಲ್ಮಾನಾಚಿ ಆಸ್ತ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ನಾಗವ್ನ್ ಭಿತರ್ ಘಾಲ್ಕಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೊ ಮ್ಹಾಕಾ 

ಸೇವ್ನ್ ಮೆಳ್ಳೊ. ಮ್ಹಜಿ ಕೀರ್ಕ್ ಸಗ್ಭ್ಯಾನ್ ಪ್ರಸಾರ್ಲೆಲಿ. ತಾಣಿಂ ಸಾಂಗ್ಲಾ ಪರ್ಮಾಣೆ 

ನಾಂವ್ ಜಾವ್ನಾಸಾಂ “ಮಹಾನ್ ಮನ್ಮ್ಯಾಚೊ ಮಹಾನ್ ಪುತ್ರ್!'' ಆನಿ ವಿಲಾಯ್ತಾಂತ್ 

ಕಕಾಲತೆಚಿ ಸನದ್ ಜೊಡ್ಡ್ “ಲಂಡನ್ ರಿಟರ್ನ್” ಮ್ಹಣೊನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ನಾಂವ್ 

ಸಡ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಮ್ಹಜೊ ಗಿರಾಕಿ. 

ತಾಚಿ ಕೇಜ್ ಕಠೀಣ್ ಅಸ್ಕತ್ ಆಸ್ಲ್ಲಿ ಜಾಲ್ಕಾರೀ ದಸ್ತಾವೇಜ್ ಬರೊಂವ್ಚೆಂ 

ಹಾಂವೆ ಕಾಮ್ ಕೆಲೆಂ. ಛಾಪ್ಕಾನ್ಕಾಚೊ - ದಸ್ತವೇಜ್ ಛಾಪ್ಹೊ ಖರ್ಡ್ ತಾಣೆ ಭರುಂಕ್ 

ಸಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ನಿರ್ದಾರ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ಹಾಂವೆ ಅಕ್ಕಲ್ ದೀವ್ನ್ ಬರಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ಹೆರಾಂ 

ಮಿತ್ರಾಂಕ್ ವಾಚುನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ಸಮೆಸ್ತಾಂಕ್ ಹೆಂ ಬರೇಂ ರುಚ್ಲೆಂ ಆನಿ ಮೆಚ್ಚಾಲೆಂ. 

೫೦ ಪಳಲ್ಲೆಂಚ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಧಯ್ರ್ ಪಾಟಿಂ ಆಯ್ಲೆಂ. ಮ್ಹಜೆಂ ಶಿಕಾಪ್ ಯಥೇಷ್ಟ್ 

ನಾವ್ಲೆಂ ಅಸಲ್ಕಾ ಕಾಮಾಕ್. 

ಹಾಂವೆ ಚಿಂತ್ಲೆಂ, ಮನವಿ ವ ಅಡ್ಡಿ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಕರ್ಚೆಂ (ಮೆಮೊರಿಯಲ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್) 

ಹಂ ಕಾಮ್ ಪುಂಕ್ಕಾಕ್ ಕೆಲೆಂ ಜಾಲ್ಮಾರ್ ಹಾಂವ್ ಬೆಕಾರ್ ಬಸ್ಲ್ಲೊ ಪರಿಣಾಮ್ 

ತಾತಲೊ! ಅಶೆಂ ಜಾಲ್ಕಾರ್, ಏಕ್ ಇಸ್ಕೊಲ್ ಮಾಸ್ಟರಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಫೆಂವ್ಚೆಂ ಬರೆಂ. 

ನಂ ಚಿಂತಾಪ್ ಮ್ಹಜೆ ಥಂಯ್ ಬಳಾಧಿಕ್ ಜಾಲೆಂ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಸೆಚಿ 

ನಾಣ್ವಾಯ್ ಯಥೇಷ್ಟ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಮೆಟ್ರಿಕ್ಕೂಲೇಶನ್ ಪರ್ಕಾಂತ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮ್ಹಾಕಾ 

ುಘಂಟ್ ಶಿಕವೈತ್ ಆನಿ ಮ್ಹಜೊ ದಿಸ್ಪೊಡ್ಕೊ ಗ್ರಾಸ್ ಜೊಡೈತ್, ಹಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ 

ಮ್ಹಾಕಾ ಆಯ್ಲಿಂ. ತ್ಕಾಚ್ ವೆಳಾರ್ ಎಕಾ: ದೈನಿಕ್ ಪತ್ರಾರ್ ಛಾಪ್ಲ್ಲೆಂ ಜಾಹೀರಾತ್ 

ಹಾಂವೆ ವಾಚ್ಚೆಂ: 

"ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಿಕೊಂವ್ಚಾ ಮಾಸ್ಟರಾಚಿ ಗರ್ಡ್ ಆಸಾ. ಸಾಂಬಾಳ್ ಮಹಿನ್ಮಾಕ್ 

ಪಯ್ '70/-. ಹೆಂ ಜಾಹಿರಾತ್ ಎಕಾ ಫಾಮಾದ್ ಶಾಳಚೆಂ. ಹಾಂವೆ ಹ್ಮಾ ಕಾಮಾಕ್ 

ರ್ಹಿ ಘಾಲಿ. ತಾಣಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಂದರೃನಾಕ್ (Interview) ಅಪಯಿಲ್ಲೆಂ ಪತ್ರ್ 

ಳೆಲ್ಲೆಂಚ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಜೀವ್ ಭರ್ಲೊ. ವ್ಹಡಾ ಸಂತೊಸಾನ್ ಶರಾಯ್ದೆಲ್ಕಾ ತಾರಿಕೆರ್ 

೦ವ್ ಹ್ಮಾ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಕ್ ಗೆಲೊಂ. ಜಾಲ್ಕಾರ್, ಮ್ಹಾಕಾ ಬರ್ಫ್ಭೂರ್ ಶಿಕಾಪ್ 

ಸೊನೀ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಾಂತ್ ಸನದ್ ಜೋಡ್ನ್ಯೀ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾಕ್ ಮೊಲ್ 

ತ್ಲ್ಲ್ಯಾಬರಿಂ ತಾಣಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಾಮಾಕ್ ಇನ್ಕಾರ್ ಕೆಲೊ. 
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“ಹಾಂವ್ ಲಂಡನ್ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಶಿಕ್ಲಾಂ ಸನದ್ ಜೊಡ್ಡ್ಯಾ” ಮ್ಹಳೆಂ ಹಾಂವೆ. 

"ಆಮ್ಕಾಂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಮಾಸ್ಟರ್ ಜಾಯ್ತೆ” ಜಾಪ್ ತಾಂಚಿ. ಮ್ಹಾಕಾ 

ಸಹಾಯ್ ದೆವಾಚಿಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳೈಬರಿ ಚಿಂತುನ್ ಹಾಂವ್ ನಿರಾಶೆನ್ ತಂಗ್ ಜಾಲೊಂ. 

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭಾವಾಕೀ ಕಠಿಣ್ ಎಕ್ಸುರ್ಪಣ್ ಭಗ್ಗೆಂ. ತಾಕಾ ಜಾಲ್ಲಿ ಧಾಸ್ತಿ ತಾಚ್ಕಾ 

ಮುಖಮಳಾರ್ ನಿಶೆತಾಲಿ! 

ಬೊಂಬಯ್ ಚಡ್ ತೇಂಪ್ ಪಾಶಾರ್ ಕರ್ನ್ ಪ್ರಯೊಜನ್ ನಾ ತೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ 

ಕಳೊನ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ದೆಕುನ್ ಹಾಂವೆ ರಾಜ್ಕೋಟ್ ವ್ಹೆಚೊ ನಿರ್ದಾರ್ ಕೆಲೊ. 

ಥಂಯ್ಸರ್ ಮ್ಹಜೊ ಎಕ್ಲೊ ಭಾವ್ ಹಳ್ಕ್ ಮಟ್ಟಾಚೊ ವಕೀಲ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊ. ತೊ 
ಪುಣೀ ಮ್ಹಾಕಾ ಥೂಡೆಂ ಕಾಮ್ ಜಾವ್ನ್ ಅರ್ಟೊ ಬರೊಂವ್ಕ್, ಕೋಡ್ಕ್ ಕೇಜಿಚಿ 

(ಕಚ್ಚಾ ಪ್ರತಿ) ದಸ್ತಾವೇಜಾಂ ಲಿಖುಂಕ್, ಇತ್ಯಾದಿ ಕಾಮ್ ದಿತಲೊ. ತ್ಕಾ ಶಿವಾಯ್ 

ರಾಜ್ಕೋಟ್ ಘರ್ದಾರ್ ಆಸಾ. ಖರ್ ಉಣೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಸಗ್ಳೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ 

ಜಾತಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆ ಚಿಂತ್ಲೆಂ. ಅಶೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದಫ್ತರಾಕ್ ಸ ಮಹಿನ್ಯಾಂನಿಂಚ್ 

ಬೀಗ್ ಮಾರ್ಲೆಂ. 

ಬೊಂಬಯ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಜಾಲ್ಮಾರೀ ಹಾಂವ್ ಸದಾಂಚ್ ಹಾಯ್ಕೊಡ್ತಿಕ್ ಹಾಜರಿ 

ದಿತಾಲೊಂ. ಜಾಲ್ಕಾರ್, ಹಾಂವೆ ಕಾಂಯ್ ಶಿಕ್ಲ್ಲೆಂನಾ. ಜಾಂವ್ಕೀ ಪುರೊ ಮ್ಹಜಿ 

ಜಾಣ್ಟಾಯ್ ಪಾವುಲ್ನಾ ಆನಿ ಉಂಚ್ಲೆಂ ರಾಜಾಂವ್ ಆಟಾಪುಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಲೆಂನಾ. 

ಕೊಡ್ತಿಂತ್ ತವಳ್ ತವಳ್ ಮ್ಹಾಕಾ ನೀದ್ ಯೆಂವ್ಚಿ ಆಸ್ಲ್ಲಿ. ಭರ್ಮಿಧೆಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ 

ಅರ್ದುಕುರೆಂ ಆಯ್ಕೊಂಚೆಂ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ. ಅಸಲ್ಕಾ ಮಂದ್ ವಾತಾವರಣಾಚ್ಕಾ ಘುಸ್ಬಡ್ 

ಗೊಂದೊಳಾಚ್ಛಾ ಕೋಡ್ತ್ ಕಛೇರಿಂತ್ ಹಾಂವೆ ಶಿಕ್ಷಾ ಬದ್ದಾಕ್ ಶಿಕ್ಲ್ಲೆಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ 

ವಿಸ್ರೊನ್ ಗೆಲೆಂ! ಹಾಂವ್ಚ್ ನಹಿಂ, ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಬರಿಚ್ ದುರಾದೃಷ್ಟಾಕ್ ಬಲಿ ಪಡ್ಲ್ಲೆ. 

ದುಸ್ರೆಯೀ ವಕೀಲ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆ ಭರ್ಮಿದೆಂತ್ ತಾಂಚಿ ಅವಸ್ಥಾ ಪಳೆತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಮ್ಹಜೊ 

ನಪ್ರ್ಕೊಗ್ ಅರ್ವಾಸ್ ಜಾತಾಲೊ ಕೀ, ಹ್ಯಾ ಕಿತಾಫತೆಂತ್ ಹಾಂವ್ ಎಕ್ಲೊಚ್ ನಹಿಂ 

ಬಗಾರ್, ದುಸ್ರೆಯೀ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ, ಮ್ಹಜಾ ಉಣೆಪಣಾಂಚೊ ದೋಸ್ ಉಣೊ 

ಜಾತಾಲೊ. 

ಥೊಡ್ಕಾ ತೆಂಪಾ ನಂತರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಅಪಧಯ್ರಾಚೊ ಊಣ್ ಪರ್ಕಾಂತ್ 

ಪಯ್ಭ್ ಗೆಲೊ ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳೊನ್ ಆಯ್ಲೆಂ ಕೀ ಹಿ ಪಿಡಾ ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ನಹಿಂ, 

ಹೊ ಊಣ್ ಹರೈಕ್ ವಕೀಲಾಕ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣೊನ್. ಹೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಕ್ರ ಕ್ರಮೇಣ್ ಮ್ಹಜೆಂ 

ಜೆಮೆಂವ್ದೆಂ ಕಂಠಕ್ ನಿತಳ್ಳಂ. ಜಾಲ್ಕಾರ್ “ಹರೈಕ್ ವಕೀಲ್ ಕೊಡ್ತಿಂತ್ ಜೆಮೆತಾ. 

ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಉತಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಹೆಣೆ ತೆಣೆ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾಲೆಂ. ತ್ಕಾ ಶಿವಾಯ್ 



ಬಾ. ಸೊಜ್, ಲಂಡನ್ | os 

ಓನಾಸ್ಲೊ ವಕೀಲ್ ದಂಡ್! ತೊ ಜಾವ್ನಾಸಾ “ಪೊಟ್ಟು ವಕೀಲ್'' ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಪಿರ್ಕಿ 

ಲವ್ಲೆಯೀ ರೂಢಿರ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ. 

ಅರ್ವಿಲೆ ವಕೀಲ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸ್ಥಿತೆರ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್, ಮ್ಹಳ್ಳಾರ್ ಫುಂಕ್ಕಾಕ್ ಕಾಮ್ 

ತ್ ಜಾಲ್ಕಾರ್, ಹಾಂವೆ ತಾಂಕಾಂ ದಿಂವ್ಚೊ ಹಿಸೊ ಕಿತೆಂಗೀ ಮ್ಹಳ್ಳಾರ್, ಹಾಂವ್ 

೨7೦ಂಬಯ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಗಿರ್ದಾಂವ್ ರಾವ್ತಾಲೊಂ. ಹಾಂವೆ ಕೆದಾಳಾಚ್ ವಾಹನ್, 

ಣೇ ಬಸ್ಸ್, ಟ್ರೇಮ್ ವ ಟೆಕ್ಸಿ ವಾಪಾರುಂಕ್ ನಾತ್ಲ್ಲೆಂ. ಹಾಂವೆ ಹಾಯ್- 

ಡ್ರಿಕ್ ವ್ಹೆತಾನಾ ಸದಾಂಚ್ ಚಲೊನ್ ವ್ಹೆಚಿ ಏಕ್ ಪದ್ದತ್ಚ್ ಜಾಲ್ಲಿ! ಚಲೊಂಕ್ 

ಕಾ ಚಾಳೀಸ್ ಆನಿ ಪಾಂಚ್ ಮಿನುಟಾಂ ಲಾಗ್ತಾಲಿಂ. ಗಿರ್ಲಾಂವ್ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಯ್ 

ಡ್ರಿಕ್ ಸಕಾಳಿಂ ವ್ಹಚೊನ್ ಹಾಂವೆ ಸಾಂಜೆರ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆಂವ್ಹೆಂ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ. ಹಿ 

ಂವೆ ಸದಾಂಚಿ ಸವಯ್ಚ್ ಕೆಲ್ಲಿ! 

ಇದಿ 

ಜೆ ಮಿತ್ ಸದಾಂ ಕಸ್ರತ್ ವ ಆಂಗ್ ಮೊಳ್ಟೆಂ ಶಾರೀರಿಕ್ ವ್ಕಾಯಾಮ್ ನಾಸ್ತಾನಾ 

ಸ್ಚಸ್ಟ್ ಪಡ್ತಾಲೆ! ಹಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದೈನಿಕ್ ಸವಯೆನ್ ಎಕಾ ವಾಟೆನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಖೂಬ್ 

ತ್ ಮೆಳ್ತಾಲಿ ಆನಿ ಪಯ್ಕೆಯೀ ಉರ್ರಾಲೆ! 

ಹ್ಮಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸವಯೆನ್ ಹಾಂವೆ ಮಸ್ತ್ ಪಯ್ಕೆ ಉರಯ್ಹ್ಯಾತ್. ಬೊಂಬಯ್ 

ಹಾಂವೆ ಪಯ್ಕೆ ಜೊಡುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಮಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ಯೀ ಹಿ ಸವಯ್ ಚಾಲು 

ರ್ಲಿ. ದಪ್ತರಾಕ್ ಚಲೊನ್ ವ್ಹೆಚೆಂ ಆನಿ ಚಲೊನ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆಂವ್ಚೆಂ. 

ಹಾಂವ್ ಆಜೂನೀ ಹ್ಕಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸ್ಕಂಭಿಕ್ ಸವಯೆಚೊ ಪ್ರಯೋಗ್ ಕರ್ತಾಂ ಆನಿ 

೦ತುಂ ಮುನಾಫೊಯೀ ಲಾಭ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಂತ್ ಅಖಂಡ್ ಸತ್ ಆಸಾ. 

ಥಮ್ ಧಖೂ 
ಕಠಿಣ್ ನಿರಾಶನ್ ಹಾಂವ್ ಬೊಂಬಯ್ ಸೊಡ್ಡ್ ರಾಜ್ಕೋಟ್ ಆಯ್ದ್ಲೊಂ. 

೦ಗಾಸರ್ ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಜೆಂ ಖುದ್ಧ್ ದಪಫ್ತರ್ ಸ್ಥಾಪನ್ ಕೆಲೆಂ. ಬರ್ಕಾ ಥರಾನ್ 

೦ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲಿಂ. ಮ್ಹಣ್ಚೆ ಅರ್ಟ್ವ್ಯೊ ದಸ್ತಾವೇಜಾಂ ಬರೊಂದ್ಚಿಂ, ವೀಲ್ ಕರ್ಚೆ 

ಣ್ಣೆ: ಸ್ಮಾರಕ್ ಬರೊಂವ್ದೆಂ, ಹ್ಯಾ ಸರ್ಚ್ ಕಾಮಾಂಕ್ ಮಹಿನ್ಶಾಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಲಗ್ಬಗ್ 

೦ ರುಪಯ್ ಮೆಳ್ತಾಲೊ. ಹೆಂ ಕಾಮ್ ಮ್ಹಜ್ಮಾ ಖುದ್ಧ್ ಶ್ಕಾಥೆನ್ ಜಾಂವ್ಕ್ 

ಲ್ಲೆಂ, ಬಗಾರ್ ಹೆರಾಂಚ್ಕಾ ಪ್ರಭಾವಾನ್. ಪ್ರತ್ಕೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಮ್ಹಜ್ಮಾ ಭಾವಾಚ್ಕಾ. 

ವೆಳಾರ್ ತಾಚೆಂ ದಫ್ತರ್, ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಭಾವಾಚ್ಕಾ ಪಾಂವ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ. 
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ತೊ ಸಾಂಗಾಲೊ, “ಸರ್ವ್ ಅರರ್ಟ್ವೋ, ವ್ಯಾಜ್ಕಾಂ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್ ಅವಶೃಕ್, 

ವಿಶೇಷ್ ಮಹತ್ವಾಚಿಂ ತಶೆಂ ಮುಖ್ಯ. ಅಶೆಂ ಆಮಿ ಲೆಕುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲಾನ್, 

ತೊ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ವರ್ದಾಚ್ಕಾ ಪ್ರವೀಣ್ ವಕೀಲಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಠರಾಯ್ತಾಲೊ. 

ಹಾಂಗಾಸರ್, ವಾಚ್ಚ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕೊಶೆಡ್ಡಾಚಿ ಕಥಾ ಸಾಂಗ್ಚಿ ತರ್, ಆಬೈ ಏಕ್ 

ಯೋಜನ್ ಜ್ಯಾರಿ ಜಾಯ್ದೆ ಜಾಲ್ಮಾರ್, ಪೆಲ್ಮಾಚೆಂ ಮನ್ ವ್ಹಯ್ ಕರಿಜೆ, ಹಾತಾರ್ 

ಕಾಂತ್ರಿ ಫಾಲಿಜೆ. ಹೆಂ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಬರ್ಮಾ ಮನಾಂಚೆಂ ದೆಣೆ ವ ಲೊಂಚ್! ಮ್ಹಾಕಾ 

ಥೊಡೆ ಸಾಂಗ್ತಾಲೆ ಕಿ, "ದೆಣೆ ಆನಿ ಲೋಂಚ್ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್ ತ್ಕಾಚ್ ಆಡ್ವಾರೆಲ್ಕಾ 

ರುಕಾಚಿಂ ಫಳಾಂ.' ತೆಂ ಮಾತ್ರ್ ಸತ್ಚ್ ವ್ಹಯ್. 

ದಲಾಲ್ಕಾಂಕ್ ತಾಂಚ್ಕಾ ಕಾಮಾಚಿ ಕೂಲ್ ದೀಜೆ. ರಾಜ್ಕೋಟ್ ಅನ್ಫೋಗ್ 

ನಾತ್ಲ್ಲ್ಯಾ ನವ್ಕಾ ವಕೀಲಾಂಕ್ ತಾಂಚಿ ಮಜೂರಿ ವ ಗುಪಿತ್ -ಬರ್ಕಾ ಮನಾಂಚೆಂ - 

ಭಕ್ಷೀಸ್ ವ ಲೊಂಚ್ ದೀಜೆ. ಮುಂಬಂಯ್ತ್ ಹರೈಕ್ ವಕೀಲ್-ಬ್ಬಾರಿಸ್ಟರ್ ಫಾವೊತ್ಕಾ 

ಕಾಮಾಕ್, ಫಾವೊತಿ ವ ನಿಶಿಚಿ ದರ್ ಫೆತಾಲೊ. 

ಏಕ್ ದೀಸ್ ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ: “ಅಬೆ, ಹಾಂವ್ ಆನ್ಕೇಕಾ ವಕೀಲಾ ಸಾಂಗಾತಾ 

ಉದ್ಯಮಾಚೊ ಭಾಗಿದಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸಾಂ. ತುಕಾ ಲಗ್ತಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವ್ಯಾಜ್ಮಾಂಕ್, ಮ್ಹಣ್ಚೆ 

ಕೋಡ್ ಕೇಜಿಂಕ್ ನೀಜ್ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ತುಕಾಚ್ ಠರಾಯ್ತಾಂ. ತುಂ ಜರಿತರಿ 

ತುಜ್ಕಾ ಉದ್ಯಮಾಂಚ್ಕಾ ಭಾಗಿದಾರಾಂಕ್ ಇತ್ತೆಚ್ ಠಕ್ಕೆ ರುಸುಮ್ (Commission) 

(ಕಮಿಶನ್) ದೀಂವ್ಕ್ ಕಬೂಲ್ ಜಾಯ್ನಾ ಜಾಶಿ ತರ್, ತುಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಲಜೆಂತ್ 

ಸಾಂಪ್ಲಾಯ್ಗಲೊಯ್! ತೆಂ ಮಾತ್ರ್ ನಿಘಂಟ್. ಆಮಿ ದೊಗೀ ತ್ಯಾಚ್ ಉದ್ಯಮಾಚಿ 

ಭಾಗಿದಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಆಮ್ಚಾ ಭಂಡವಾಳ್ ಮುನಾಫ್ಕಾಂತ್ಲೆಂ, ನಿತಿಚೆಂ ಸುಂಕ್ 

ಕಾತರೈಲೆ. 

ಜರಿತರಿ ಏಕ್ ಕೇಜ್ ದುಸ್ತ್ಯಾಕ್ ದಿಲಿ, ತರ್ ಜರೂರ್ ತಾಚೆಂ ರುಸುಮ್ 

ತಾಕಾಚ್ ಮೆಳ್ತಾಲೆಂ. ಹೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕುಡಿಂತ್ ಜೀವ್ ಭರ್ಲೊ. ಮ್ಹಾಕಾ 

ಭಗ್ಗೆಂ ಕಿ, ಹಾಂವ್ ಜಾವ್ನಾಸಾಂ ಸನದ್ ಜೊಡ್ಲ್ಲೊ ವಕೀಲ್. ಮ್ಹಾಕಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ 

ಜಿವಾ ಭಿತರ್ ಜಾಂವ್ಚಿಂ ಭಗ್ಗಾಂ ಉಕಲ್ನ್ ಧರ್ನ್ ಬಲಾತ್ಕಾರಾನ್ ನೀತಿ ಸೂಚನಾ 

ಜಬರ್ಜಸ್ಕೆನ್ ತಾಚ್ಕಾ ಗಳ್ಳಾ ಸಕಯ್ಲ್ ಲೊಟ್ಟಿಂ ಜಾಲ್ಕಾರ್, ಪರಿಣಾಮ್ ಕಠಿಣ್ 

ದುರ್ಲಮ್ ಜಾತಲೊ. ಅಸಲಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಯೇವ್ನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಸ್ಥಿರ್ ಬಸಿರ 

ಆನಿ ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಜೆಯಿತ್ಲ್ವಾಕ್ ವಾದ್ವಿವಾದ್ ಕರ್ನ್ ಚಿಂತಾಪ್ ಆಟಯ್ಲೆಂ. ಪರಿಣಾಮ 

ಮ್ಹಾಕಾ ರುಜು ಜಾಲೊ ಕೀ. “ಹಾಂವೆ ಸತಾಚೆಂ ಮೂಳ್ ನಿಯಮ್ ವ ತತ್ 

ಮೊಡ್ಡೆಂ' ಮ್ಹಣ್. 
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ಖರೆಂಚ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ತರ್ ಹಾಂವೆ ಕೆದಿಂಚ್ ಎಕಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ತಾಚೆಂ ಮನ್ 

ಯ್ ಕರುಂಕ್ ಪುಸ್ಲಾವ್ಲೆಚೆಂ ವಕಾತ್ (ಲೊಂಚ್) ದಿಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ಹಾಂವ್ ನೆಣಾ. 
ಚ್ ನಹಿಂ, ಹರ್ ಖಂಚಾಯ್ ಕೇಜಿ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಹಾಂವೆ ಲೊಂಚ್ ದೀಂವ್ಕ್ ನಾ. 

ೋವ್ ಕಷ್ಟಾಂನಿ ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದಿಸ್ಬೊಡ್ತ್ಯಾ ಗ್ರಾಸಾಚಿ ಬಂದಬಸ್ಕ್ ಕೆಲಿ. ಹಾಂವ್ 

ನಾಲತ್ ಶಿಕ್ಲ್ಲೊಂ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಾಂತ್,ಉಂಚ್ಲಿ ಸನದ್ ಆಪ್ಲಾಯಿಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಾಂತ್. 

ಲ್ಮಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳೊನ್ ಆಯ್ದೆಂ ಆಮಿ ಆಮ್ಚಾಚ್ ಗಾಂವಾಂತ್ ಸರಿಸಮಾನ್ 

0ವ್ ಮ್ಹಣ್. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಫಿಸರಾಂಚೆಂ ವರ್ತನ್ ಅಶೆಂ ಕೀ ತೆ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್ 

ಾಾಸಾಯಿಲ್ಲಿ ಕುಳಿ”' ಬಾಕಿಚೆ ಅಣ್ಣಿ ಕುಳಿ ಮ್ಹಣೊನ್. ಹೊ ದುರ್ಲಿರ್ನಾಯ್ (8೦]6100) 

ಸಕಾ ಕಠೀಣ್ ದುಖ್ಲೊ. 

ತ್ಕಾಚ್ ವೆಳಾರ್ ಮ್ಹಜೊ ಎಕ್ಲೊ ಖಾಸ್ಭಾವ್ ಗುಜರಾಥ್ ಪೊರ್ಬಂದರ್ 

ಣಾ ಸಾಹೇಬಾಕ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಲೊ. ತಾಕಾ ಗಾದಿಯೆರ್ ಬಸೊಂವ್ಚಾ ಆದಿಂ 

ಣೆ ರಾಣಾ ಸಾಹೇಬಾಕ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸೂಚನಾಂನಿ ಚೂಕ್ ಆಸ್ಲ್ಲಿ ಮ್ಹಣೊನ್ ತಾಚೆರ್ 

ವೊ ಮಾಂಡ್ಲ್ಲೊ. ಹಿ ಗಜಾಲ್ ರಾಜಕೀಯ್ ದಲಾಲ್ಮಾಕ್ ಪಾವ್ಲಿ ಆನಿ ತ್ಕಾ 

ಾವ್ಮಾ' ನಿಮ್ಮಿಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭಾವಾಕ್ ಕಠಿಣ್ ಮಾರ್ ಬೊಸ್ಸೊ. 

ಜಾಲ್ಮಾರ್ ಹಾಂವ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಾಂತ್ ವಕಾಲತ್ ಶಿಕ್ತಾನಾ ತ್ಕಾ ಗೊರ್ಮಾ ಆಫಿಸರಾಕ್ 

ರೊಚ್ ವಳ್ಳಾತಾಲೊಂ. ತೊ ಮ್ಹಜೆಕಡೆ ಇಷ್ಟಾಗತಿಚ್ಮಾ ಸಳಾವಳಿರ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ. 

ಜೊ ಭಾವ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ, “ತುಂ ಕಸೊಯಿ ತ್ಕಾ ಗೊರ್ಕಾ ಆಫಿಸರಾಕ್ ವಳ್ಕಾತಾಯ್. 

ಕಾ ತುಂ ಖುದ್ದ್ ಮೆಳೊನ್ ಮ್ಹಜೆವಿಶಿಂ ವಿವರುನ್ ಸಾಂಗೊನ್ ತಾಚೆಕಡ್ಡಿ ಏಕ್ 

ಮಾಯ್ ಮಾಗೊನ್ ಫೆ ಕೀ ರಾಜಕೀಯ್ ದಲಾಲ್ಮಾನ್ ಥಾಪ್ಲ್ಲೊ ತಿಬೊ 

ಸ್ರಾಂವ್ಕ್ ಸಾಂಗ್.” 

ಖರೆಂಚ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಕಾರ್ ಹೆಂ ಗುಪಿತ್ ಪ್ರಭಾವ್ ಘಾಲ್ಚೆಂ ಹೀನ್ ಕಾಮ್ 

ನಾಕಾ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಪಸಂದ್ ಜಾಲೆಂನಾ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಮ್ಹಜಿ ವಳಕ್ ಆನಿ 
| ಸಳಾವಳಿಚ್ಚಾ ಬಳಾನ್ ಗುಪಿತ್ ವಶೀಲಾಯೆಚ್ಕಾ ಪ್ರಭಾವಾನ್ ಕಾಮಾಂ ಕರ್ನ್ 

0ವ್ಹಿಂ ಆನಿ ಆಮ್ಚಾ ಮಧ್ಲಿ ಮಾಜಿ ವಳಕ್ ವ “ದೋಸ್ತಿ” ಕದ್ವಳಾವ್ನ್ ಘೆಂವ್ಚೆಂ ಸರೀ 

ಕ್ ತೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ವ್ಯಕ್ತ್ ಜಾಲೆಂ. 

ಜರಿತರಿ ಮ್ಹಜ್ಮಾ ಭಾವಾನ್ ಚೂಕ್ ಕೆಲ್ಮಾ ತರ್, ತಾಕಾ ಭಗ್ಸಾಣೆ ನಾ. ತಾಣೆ 

ಕಿಚೆಂ ಲೇಖ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಭರಿಜೆ. ತಾಣೆ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕರ್ಮಾಚೆಂ ಲೇಖ್ ಭರಿನಾಸ್ತಾನಾ 

ಜಿ ಮರ್ಕಾದ್ ಆಡೊವ್ ದವರ್ನ್ ಫಾಯ್ದೊ ಕಿತೆಂ? ಪಾತ್ಕಾಚೊ ಪರಿಹಾರ್ 

ಫಿ ಕಸೊ? ಚೂಕ್ ತಿ ಚೂಕ್ಚ್. ರುಜು ಕರ್ನ್ ಆಬೈ ಚುಕಿಚೊ “ದಂಡ್” 
ಜೆಚ್. | 
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ಜರಿತರಿ ತೊ ನಿರಾಪ್ರಾದಿ ಜಾಲೊ, ತಾಣೆ ನ್ಕಾಯಾನ್ ಮನವಿ ಅಡ್ಡಿ ನ್ಯಾಯಸ್ಡಾನಾಕ್ 

ಅರ್ಬುಂಕ್ ಜಾಯ್. ತಾಚೆಂ ದೃಢ್ ಮನ್ ನಿರ್ದೊೋಷಿಪಣ್ ತಾಕಾ ನಿಶ್ಚಿತ್ ಕಳೊಂಕ್ 

ಜಾಯ್. ತೆದಾಳಾ ಮಾತ್ರ್ ಸತ್ ಜಿಕ್ತಲೆಂ ಆನಿ ತ್ಯಾಚ್ ಪರ್ಮಾಣೆ ಫಲಿತಾಂಶ್ ತಾಕಾ 

ಮೆಳ್ತಲೆಂ. 

ಹೆಂ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲೆಂಚ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭಾವಾಚೆಂ ಪೀಂತ್ ವಿಕೋಪಾಕ್ ಚಡೊನ್ 

ಸಿದರಮದರಾಚೆರ್ ಪಾವ್ಲೆ. ಹಿಂ ನೀತಿ ಸೂಚನಾಂ ನಹಿಂಚ್ ತಾಕಾ ಬರಿಂ 
ದಿಸ್ಲಿಂನಾಂತ್, ಬಗಾರ್ ಉದ್ದೇಗ್ ಭರ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಖರೋಖರ್ ಉತ್ರಾಂನಿ ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ: 

“ತುಂ ನೆಣಾಂಯ್ ಕಾಥಿಯಾವಾಡ್ ಸಂಸ್ಥಾನಾಚೊ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಆನಿ ರಾಜಕೀಯ್ 

ಹವೊ. ತುಂವೆ ಆನಿಕೀ ಸಂಸಾರಾಚಿ ದಸ್ತೂರ್ ಶಿಕೊಂಕ್ ಆಸಾ. ಕೇವಲ್ ವಶೀಲಾಯ್ 

ಮಾತ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಚಲ್ತಾ. ಆಪ್ಲೊ ಖಾಸ್ ಭಾವ್ ಕಷ್ಟಾಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾ ತಾಕಾ 

ಫಕತ್ತ್ ನೀತಿ ಸೂಚನಾಂ ದಿಂವ್ಚಿಂ ಹೆಂ ಮಾತ್ರ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ನಹಿಂ. ತೊ ಕಷ್ಟಾ 

ಅನ್ವಾರಾಂಚ್ಕಾ ಆವರ್ದಾಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಹಿ ದೊತೊರ್ನ್ ಉಪ್ಕಾರಾನಾ.'' 

“ತುಂ ಧುಸ್ತುಚ್ ಜಾಣಾಂಯ್, ಏಶೀಲಾಯ್ ವಾಪರ್ನ್ ತ್ಕಾ ಆಪಿಸರಾಕ್ ಧಡೊ 

ಬಾಂಧುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೆಷ್ಟೆಂ ತರೀ ನೀತಿ-ಸೂಚನಾಂಚೊ ಪ್ರಸಂಗ್ 

ದಿಂವ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಕಠಿಣ್ ಅಣ್ಣೆಂಪಣ್. ಮ್ಹಾಕಾ ಏಕ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಕರುಂಕ್ 

ತುಕಾ ಮನ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ವಾಟ್ ಆಸಾ. ಜಾಲ್ಕಾರ್ ತುಂ ಮ್ಹಾಕಾ ನೀತಿ ಸೂಚನಾಂಚೊ 

ಅಧಿಕ್ ಪ್ರಸಂಗ್ ದೀವ್ನ್ ವೇಳ್ ವಿಭಾಡಿನಾಕಾ'. ಮ್ಹಣಾಲೊ ಮ್ಹಜೊ ಭಾವ್ 

ಕಠಿಣ್ ಬೆಜಾರಾಯೆನ್. 

ಹೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭಾವಾಚೆಂ ಗ್ರಾಣೆ ವ ದೇವ್ ನಿತಿಚೊ ದಭಾವ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಅತಿರೇಕ್ 

ಜಾಲೊ. ತಾಚ್ಮಾ ಕಾಳ್ತಾಚಿ ದೂಖ್ ವ ಸಂಕಷ್ಟ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ತಾಂಕ್ಲೆಂನಾ. 

ಮ್ಹಾಕಾ ಸಜೀವ್ ದಿಸ್ತಾಲೊ- ಕೆಲ್ಲೊ ಅನ್ಕಾಯ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭಾವಾಚೆರ್. ತೊ ಭಾವ್ದೊ 

ಸಂಸಾರಾಂತ್ಚ್ ಪುಲ್ಲತ್ರಿಚಿ ಸಜಾ ಭಗ್ತಾಲೊ. 

ಹ್ಮಾ ಅನ್ಕಾಯಾಚ್ಕಾ ಅನ್ವಾರಾಂತ್ಲೊ ಸುಟಂವ್ಚಾ ಖಾತಿರ್ ಹಾಂವ್ ಶೀದಾ 

ಗೆಲೊಂ ತ್ಕಾಚ್ ಗೊರ್ಕಾ ಆಫಿಸರಾಕಡೆ. ಹಾಂವ್ ಬರೂಚ್ ಜಾಣಾ ಆಸ್ಲ್ಲೊಂ ಕೀ 

ಮ್ಹಾಕಾ ತಾಚೆಕಡೆ ಹೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಮಾಗ್ದಂ ಕಸಲೆಂಚ್ ಹಕ್ಕ್ ನಾತ್ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್. 

ಅಶೆಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಜೊ ಸ್ವಗೌರವ್ ಲೈಲಾಂವ್ ಘಾಲ್ಲೊ ಪರಿಣಾಮ್ ಜಾತಲೊ 

ಆನಿ ಹಾಂಫ್ ಚಿತ್ರ್ಹಿಂಸೆಕ್ ವ ನಿಂದೆಕ್ ವಳಗ್ ಜಾತಲೊಂ. 

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ನಿರ್ದೊಶಿ ಭಾವಾಚಿ ಬಿರ್ಮತ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾನ್ ತಾಂಕ್ಲೆಂ ನಾ. 

ಹಾಂವೆ ಗೊರ್ಯ್ಕಾ ಅಧಿಕಾರಿಕ್ ಭೆಟ್ಟೊ ವೇಳ್ ನಿಶ್ಚಿತ್ ಕೆಲೊ. ಹಾಂವ್ ಧುಸ್ಟ್ಚ್ 

ಜಾಣಾ ಆಸ್ಲ್ಲೊಂ ಕೀ ಜೆಂ ಹಾಂವ್ ಕರ್ತಾಂ ಫಕತ್ತ್ ಮಾಗ್ತಾಂ ಸೊಡ್ದೊಡ್ ಫೆ 
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ಯಾಯ್ಡ್, ನಿತಿನ್ ಆನಿ ನ್ಮಾಯಾನ್ ಜಾಲ್ಮಾರ್ ಹಕ್ಕಾನ್ ವಿಚಾರ್ ಕರುಂಕ್ 

ನಾಂವ್ ವ್ಹಚೊಂಕ್ ಕ್ 

ಲಂಡನ್ ಶಹರಾಂತ್ ವಕಾಲತ್ ಶಿಕ್ಕಾನಾ, ಹಾಂವ್ ಆನಿ ತೊ ಗೊರೊ ಆಫಿಸರ್, 

'ಕಾಮೆಕಾಕ್ ಬರೆಚ್ ವಳ್ಳಾತಾಲ್ಕಾಂವ್. ಹ್ಯಾ ಧಯ್ರಾನೀ ಮ್ಹಜೊ ಹುರುಪ್ ದುಬಾರಿ 

ಕಾಲೊ. ಸಂತೊಸಾನ್ ಠರಾಯ್ಲೆಲ್ಕಾ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ್ ವೆಳಾರ್ ಹಾಂವ್ ತ್ಕಾ ಗೊರ್ಕಾ 

ಶಧಿಕಾರಿಚ್ಛಾ ದಪ್ತರಾಕ್ ಗೆಲೊಂ. 

ವಂದನ್ ಕರ್ತಚ್ ಹಾಂವೆ ಆಮ್ಚಿ ವಳಕ್ ಪುನರ್ದೀವ್ ಕರ್ದಾ ಇರಾದ್ಕಾನ್ 

ುಂಡನ್-ವಕಾಲತೆಚೊ ,ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ್, ಇಲಾಖೊ ಆನಿ ಆಮ್ಚೊ ಸಮುದಾಯ್ 

ಇತ್ಕಾದಿ ವಿವರುನ್ ಸಾಂಗ್ಲೊ . ಜಾಲ್ಕಾರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಾಜಿ ಸಳಾವಳಿಚೆರ್ ಶೃವಣ 

ಸುತುಚೆಂ ಕಾಳೆಂ ಮೋಡ್ ಯೇವ್ನ್ ಬಸ್ಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ಹಾಂವ್ ನೆಣಾಸ್ತೊಂ. ಕ್ಷಣಿಕ್ 

ನಾಂವ್ ವಿಸೊರ್ಲೊಂ ಕೀ ಗುಜ್ರಾಥ್ ಕಾಥಿಯಾವಾಡ್ ಆನಿ ವಿಲಾಯ್ಕಿ-ಲಂಡನಾ 

ಮಧೆಂ ನಹಿಂಚ್ ಹಜಾರೋಂ ಕಿಲೊ ಮೀಟರಾಂಚೊ ಅಂತರ್, ಬಗಾರ್ ಅಂತಸ್ತ್ 

ತಸಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ತೊ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ವಿಸರ್ದೊ. ನಹಿಂಚ್ ವಕಾಲತೆಚಿ ಕೊಲೆಜ್, 

ಬಗಾರ್ ಲಂಡನ್ ಶ್ಹೆರ್ ಪರ್ಕಾಂತ್! ಮಾಜಿ ವಳ್ಳಿನ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಪಣ್ ಪಿಕ್ಚಾ ಬದ್ದಾಕ್ 
ಚ್ಕಾ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಾಚೊ ಛಾರೊ ಕಡಕ್ಕ್ ಜಾಲೊ. ಉತ್ರಾರ್ ಧಾರುಣಾಯ್ ನಿಶೆತಾಲಿ. 

ಶೆಂ ವಿಲಾಯ್ತಾಚೊ ಗೊರೊ ಲೋಕ್ ಇಂಡಿಯಾಚ್ಕಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಆನಿ ಮನ್ಹಾತಿಕ್ 

ಕ್ ಥರ್ ಲೆಕ್ತಾಲೆ, ತಶೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ಗೆಂ. ಎಕಾ ವಕೀಲಾನ್ ಆನ್ಕೇಕಾ ವಕೀಲಾಕಡೆ | 

ಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾಬರಿ ತೊ ಉಲಯ್ಲೊ ನಾ. ಬಗಾರ್ ಎಕಾ ಸಾಯ್ಬಾನ್ ಗುಲಾಮಾಲಾಗಿಂ 

ಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾಬರಿ ಮುಲಾಜೊ ನಾಸ್ತಾನಾ ಚಿಲ್ಲುನ್ ಉಲಯ್ಲೊ. ಆಪುಣ್ ರಾಯಾಳ್ 

ದಿಯೆರ್ ಬಸೊನ್ ರೈತ್ ಪರ್ಜೆಕಡೆ ಉಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾಬರಿ ಬಿಕ್ಕೊನ್ ಲೆಖಾಚೆ ಚ್ಕಾರ್ 

ಬ್ಜ್ ಕಷ್ಟಾಂನಿ ಭುಂಯ್ ಘಾಲೆ! ತಾಕಾ ಮ್ಹಜಿ ವಳಕ್ ಪರ್ಕಾಂತ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಬರಿ 

ಣೆ ವರ್ತನ್ ಕೆಲೆಂ. 

ತಿತ್ಲೆಂ ಪಾವಾನಾತ್ಹ್ಯಾಕ್ ಆಬ್ಬೆ ಖೆಳ್ಕುಳಾಂಚೊ ನಿಷ್ಟುರ್ ಭಾಲೊ ಮ್ಹಜ್ಯಾ 

'ಡೃಳಾಕ್ ಮಾರ್ದ್ಲೊ-ಕ ಸೊ ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ: “ತುಂ ಹಾಂಗಾಸರ್ ನಕ್ಷಿ ವಳಕ್ 

೦ಗೊನ್ ಸತ್ ಭಂಗವ್ನ್ ನಾಗೊವ್ನ್ ಫಾಯ್ದೊ ಜೊಡುಂಕ್ ಆಯ್ಲಾಯ್ಗಿ?'' 

ಹೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಮ್ಹಜೆ ಥಂಯ್ ಕಠಿಣ್ ಎಕ್ಸುರ್ಪಣ್ ಉಬ್ಬಾಲೆಂ. ಕ್ಷಣಿಕ್ 

೦ವ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ಪಡ್ಲೊಂ ಬಹುಶ ಹಾಂವ್ ಸ್ಟ್ಚಪ್ಣತಾಂ. ಗೊರ್ಕಾ ಅಧಿಕಾರಿಚೆಂ 

ನ್ಶ್ಯಾಪಣ್ ಪಿಕ್ಲೆಂನಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಳ್ಲ್ಲೆಂಚ್ ಹಾಂವೆ ತಾಕಾ, ಹಾಂವ್ ಮೆಳೊಂಕ್ 

ಯಿಲ್ಲೊ ಉದ್ದೇಶ್ ಸಾಂಗ್ಟೊ ಬರೊ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕ್ಲೆಂ. 
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ಗೊರ್ಕಾ ಸಾಯ್ಬಾಕ್ ಉಡಾಸ್ ಉಣೊ ಜಾಲ್ಕಾರೀ ಉಚಾಂಬಳಾಯಿ ಧಾರಾಳ್ 

ಆಸ್ಲ್ಲಿ. ಕಠೀಣ್ ಅಶಾಂತೆನ್ ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ: “ತುಜೊ ಭಾವ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ 

ಅಟ್ಟಂಗ್ ಸಂಚುಗಾರ್. ಮ್ಹಣ್ಣೆ: ಗುಪ್ತೊ ಪ್ರಭಾವಿ. ಮ್ಹಾಕಾ ತಾಚೆವಿಶಿಂ ತುಜೆ ಥಾವ್ನ್ 

ಕಾಂಯ್ಡ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ನಾಕಾ. ತುಜ್ಕಾ ಪೊಟ್ಟು ಪ್ರಸ್ತಾಪಾಚೆಂ ಅಧ್ಯಯನ್ ಕರ್ನ್ ವೇಳ್ 

ವಿಭಾಡುಂಕ್ ನಾಕಾ. ಜರಿತರಿ ತುಜ್ಕಾ ಭಾವಾಕ್ ಫಿರ್ಕಾದ್ ಮಾಂಡುಂಕ್ ಜಾಯ್ ತರ್ 

ತಾಣೆ ಬರ್ಬಿನಿಶಿಂ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ್ ಇಲಾಖ್ಕಾಕ್ ಕಳೊಂವ್ಚೆಂ ವಾಜ್ಚಿ. ಕಾನೂನ್ ಕ್ರಮಾ ಪ್ರಕಾರ್ 

ಫಾವೊತಿ ರುಡ್ತಿ ಚಲ್ಪಲಿ. ಆನಿ ತಾಚೆಂ ಫಲಿತಾಂಶ್ ತೆ ವಿತರಣ್ ಕರ್ತಲೆ.” 

ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಳೆಂ ವ್ಹಡಾ ನಮೃತೇನ್ - “ಜಾವೈತ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಉತಾರ್ ವಿನೀತ್- 

(Modest) ಮ್ಹಣ್ಣೇ ಸಾದೆಂ. ಜಾಲ್ಕಾರ್ ಹಾಂವೆ ಮಾಗ್ದೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಎಕಾ ನಿರ್ದೊೋಶಿ 

ಮನ್ಶ್ಯಾ ಖಾತಿರ್”. "ಎಕಾ ಗ್ರಹಚ್ಚಾರಾಂಕ್ ಶಿರ್ಕಾಲ್ಲ್ಯಾ ಶೆಳಿಯೆಕ್ ಮರ್ಲಾಚ್ಯಾ ದಾವ್ಲೆಂತ್ಲೆಂ 

ಬಚಾವ್ ಕರ್ಚೆಂ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಪರಮೋದಧರ್ಮ್. ಮರಾ ಕಾಳಾ ಮಾಗ್ದ್ವಾ ಗ್ರಾಣ್ಯಾಚೊ 

ಬೆಪರ್ವೊ ಕರ್ಮೆಂ ಅಮಾನುಷ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ." 

ಹೆಂ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲಿಂಚ್ ಗೊರ್ಕಾ ಅಧಿಕಾರಿಕ್ ರಾಗ್ ಪೆಟ್ಟೊ ಮಾತ್ರ್ ನಹಿಂ, 

ತಾಚೊ ಕ್ರೋಧ್ ಆನಿ ಸಂತಾಪ್ ಉದ್ಗಾಮೆಲಿರ್ ಪಡ್ಲೊ ತೊ 'ದಿಡ್ಡ್' ಕರ್ನ್ ಉಟ್ಟೊ 

ಆನಿ ಉಚಾಂಬಳ್ ಜಾವ್ನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ, “ತುಂವೆ. ಹಾಂಗಾ ಥಾವ್ನ್ ನಿಕ್ಳೂಂಕ್ 

ಜಾಯ್.” ಹೆಂ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲೆಂಚ್ ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಜೆಂ ಮಾಗ್ಗೆ ಆರಂಭ್ ಕೆಲೆಂ: “ಉಪ್ಕಾರ್ 

ಮಾಗ್ತಾಂ, ಆಯ್ಕ್. ಮ್ಹಜೆಂ ಗ್ರಾಣೆ” ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಗೊರ್ಕಾ ಅಧಿಕಾರಿಚೊ ಸಂತಾಪ್ 

ವಿಕೋಪಾಕ್ ಚಡ್ಲೊ ಆನಿ ಶೀದಾ ಸಿದರಮದರಚೆರ್ ಪಡ್ದ್ಹೊ. ತ್ಕಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, 

ತಾಚ್ಕಾ ಫಿಂರ್ಲಿ ಗಾಂವ್ಚಾ ಪಿಡೆಕ್ ಕಸಲೆಂಚ್ ವಕಾತ್ ವ ಮುಳ್ಗಾ ನಾಟ್ಟಾಲಿ ನಾ! 

ಜಿದ್ದಾರ್ ಪಡ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಗೊರ್ಕಾ ಅಧಿಕಾರಿನ್ ಕಾಂಪಿಣ್ ವ್ಹಾಜೊವ್ನ್ ಶಿಪಾಯಾಕ್ 

ಸಂಜ್ಞಾ ಕರ್ನ್ ಆಜ್ಞಾ ದಿ. ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ನಿಕ್ಫೊಂಕ್ ಸಾಂಗಯ್ಲೆಂ. ಶಿಪಾಯ್ ದಾರಾ 

ಭಿತರ್ ರಿಗಾನಾ ಹಾಂವ್ ಆಜೂನೀ ತ್ಕಾ ಗೊರ್ಕಾ ಆಫಿಸರಾಕ್ ವಿವರ್ಸಿತಾಲೊಂ. 

ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಗೊರ್ಕಾ ಶಿಪಾಯಾನ್ ಮ್ಹಜಾ ಖಾಂದಾರ್ ಹಾತ್ ಬಸಯ್ಲೊ ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾ 

ತಾಚ್ಯಾ ಆಫಿಸಾಂತ್ಲೊ ಭಾಯ್ರ್ ಲೊಟುನ್ ಘಾಲೊ. 

ಮ್ಹಜ್ಮಾ ಸಾಂಗಾತಾ ವಕಾಲತ್ ಶಿಕ್ಲ್ಲೊ ಗೊರೊ ಸಾಯ್ಬ್ಯೀ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ 

ಪಾಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ನಿಕಾಳ್ಳೊ. ಹಾಂವ್ ಮೆಕ್ಳೊ ಜಾಲೊಂ. ಸಂಪೂರ್ಲ್ಡ್ ಯೆಕೀನ್ 

ಆನಿ ನಿರಾಧಾರಿ (Lonely and Helpless) ಹಾಂವ್ ಕ್ಷಣಕ್ ಬ್ರಾಂತ್ ಜಾಲೊಂ. 

ಮ್ಹಜಿ ಚೂಕ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಪರ್ಕಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತಾಣೆ ತಿಳ್ಸಿಲೆಂನಾ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ 

ಜಿವಾಂತ್ ತಳ್ಮಳೆ ಆನಿ ಅಶಾಂತಿ ಉಬ್ಬಾಲಿ. ಹಾಂವ್ ಪಾಟಿಂ ಆಯ್ಲೊಂ ಕಠಿಣ್ 

ಕಳ್ಳಳ್ಯಾಂನಿ ಆನಿ ಬೆಜಾರಾಯೆನ್. 
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ಕೂಡ್ಲೆ ಹಾಂವೆ ಏಕ್ ಪತ್ರ್ ಬರೆಯ್ಗೆಂ ತ್ಕಾಚ್ ಗೊರ್ಕಾ ಆಪಿಸರಾಕ್ ಆನಿ 

ಲ್: ಕೆಲೆಂ, 

“ತುಂವೆ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಠೀಣ್ ಆನಿ ಕರಾಳ್ ಚಿತ್ರ್ಹಿಂಸೆಕ್ ವಳಗ್ ಕೆಲೊಯ್. 

ವೆ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆಂಗಾರ್ ತುಜ್ಕಾ ಶಿಪಾಯಾ ಕರ್ನಾ ಹಾತ್ ಘಾಲಯ್ಲೊಯ್. ಆನಿ 

_ ಕೆಲೊಯ್. ಜರಿತರಿ ತುಂ ತುಜಿ ಚೂಕ್ ವಳ್ಕೊನ್ ತುಜೊ ಅವ್ಚುಣ್ ತಿದ್ವಿನಾ 

ಶಿ, ಹಿ ಗಜಾಲ್ ಮುಂದರುನ್ ಹಾಂವೆ ಫುಡೆಂ ವ್ಹಚುನ್ ತುಜೆರ್ ಕ್ರಮ್ ಫೆಜೆ 

ಲೆಂ.'' 

ಮ್ಹಜೆಂ ಪತ್ರ್ ತಾಕಾ ಪಾವುಲ್ಲೆಂಚ್ ಕೂಡ್ಲೆ ಜಾಪ್ ಹಾಡ್ನ್ ಆಯ್ಲೊ ತಾಚೊ 

ರ್ ಪೆದೊ. ತ್ಕಾ ಪತ್ರಾಂತ್ ಅಶೆಂ ಬರೆಯಿಲ್ಲೆಂ: 

“ತುಂವೆ ಹಠಾನ್ ಆನಿ ಅರ್ಲಾಂಟಾನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದಪ್ತರಾಂತ್ಲೊ ಭಾಯ್ರ್ ವ್ಹಚೊಂಕ್ 

ಸ್ಕಾರ್ ಕೆಲೆಂಯ್. ಹಾಂವೆ ತುಕಾ ಮರ್ಕಾದಿನ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಜ್ಮಾ ದಪ್ತರಾಂತ್ಲೊ 

ಯ್ರ್ ವ್ಹಚೊಂಕ್, ತೆಂಯೀ ತುಂವೆ ಇನ್ಕಾರ್ ಕೆಲೆಂಯ್ ಆನಿ ತುಂ ಥೈಂಚ್ 

ಸ್ಲೊಯ್. ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಜ್ಮಾ ಸಿಪಾಯಾಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ತುಕಾ ದಾರ್ 

ಕೊಂವ್ಕ್. ತಾಣೆ ತುಕಾ ಉಟೊಂಕ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ಯೀ ತುಂವೆ ಖರೋ 

ರ್ ಇನ್ಕಾರ್ ಕರ್ನ್ ಅರ್ಲಾಂಟಾನ್ ತುಂ ಥೈಂಚ್ ಬಸ್ಲೊಯ್. ದೆಕುನ್ ಸಿಪಾಯಾನ್ 

ಕಾ ಚಿಕ್ಕೆಶೆ ಹಾತ್ ದೀವ್ನ್ ಭಾಯ್ ವ್ಹಚೊಂಕ್ ಸಹಾಯ್ ದಿಲಿ. ಜರಿತರಿ ತುಕಾ 

ಗಜಾಲ್ ಫುಡೆಂ ಮುಂದರುನ್ ಫಿರ್ಕಾದ್ ಮಾಂಡುಂಕ್ ಜಾಯ್, ತರ್ ತುಂ 

ರೂರ್ ತುಕಾ ಜಾಯ್ ತೆಂ ಕರ್.” 

ಹಿ ಜವಾಬ್ ಹಾಂವೆ ಕಾಡ್ದಿ ಬೊಲ್ಸಾಂತ್ ಘಾಲಿ ಆನಿ ಹಾಂವ್ ಶೀದಾ ಘರಾ 

ಹಸ್ಲೊಂ. ಹಾಂವ್ ಸಂಪೂರ್ಲ್ ಧರ್ಲಿಕ್ ಶೆವ್ಚಾಲ್ಹ್ಯಾಬರಿ ಜಾಲ್ಲೊಂ. ಘರಾ ಯೇವ್ನ್ 

ಜ್ಯಾ ಭಾವಾಕ್ ಘಡ್ಲ್ಲಿ ಗಜಾಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಲ್ ರಿತಿನ್ ಸಾಂಗ್ಲಿ. ತೊ ಸಂಪೂರ್ಲ್ಸ್ 

ಧಾರಿ ಜಾಲೊ. ತಾಕಾ ಕಶೆಂ ಸಮಾಧಾನ್ ಕರ್ಬೆಂ ತೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳ್ಳೆಂ ನಾ. ತಾಚೊ 

ಲ್ಲೊ ವಕೀಲ್ ಮಿತ್ರ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ ತಾಚಿಕಡೆ ತಾಣೆ ಕುಮೊಕ್ ವಿಚಾರ್ಲಿ. ಖಂಚಾ 

ುನ್ಮಾರ್ ಹ್ಮಾ ಗೊರ್ಮಾ ಆಪಿಸರಾಚೆರ್ ಕ್ರಮ್ ಘೆಂವ್ಚೆಂಗಿ ಮ್ಹಣ್. 

ಸರ್ ಫಿರೋಜ್ ಶ್ಹಾ ಮೆಹತಾ ತ್ಕಾ ವೆಳಾರ್ ರಾಜ್ಕೋಟ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ. 

ಲ್ಕ್ಮಾಗೀ ಎಕಾ ವ್ಮಾಜ್ಮಾ ಬಾಪ್ತಿನ್ ತೊ ಬೊಂಬಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ. 

ಲ್ಕಾರ್, ಹಾಂವ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊಂ ಅನ್ಟೋಗ್ ನಾತ್ಲ್ಲೊ ನವಿಚ್ ಸನದ್ 

ಳ್ಲ್ಲೊ ಬ್ಯಾರಿಸ್ಟರ್ ವಕೀಲ್. ತೊ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ ಬೋವ್ ನಾಂವಾಡ್ದಿಕ್. 

ಸಮಾನ್ಯ ಶ್ಲಾಘನೀಯ್ (ಹೊಗ್ಳಿಕೆಕ್ ಯೊಗ್ಕ್ ಜಾಲ್ಲೊ) ವಕೀಲಾಂ ಭಿತರ್ಲೊ 

ೇಲ್! ಹಾಂವೆ ಧಯ್ರ್ ಫೆತ್ತಂ ಆನಿ ಧಾಡ್ಲಿಂ, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವ್ಯಾಜ್ಕಾಚಿಂ ದಸ್ತಾವೇಜಾಂ, 

ಎದಿ 



158 ಸತ್ 
ಉಪ್ಕಾರ್ ಮಾಗೊನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಹ್ಮಾ ವಿಶಿಂ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ದೀಂವ್ಕ್. ಕೂಡ್ಲೆ ಆಯ್ಲಿ 
ಜವಾಬ್ ಮಹಾನ್ ವಕೀಲ್ ಸರ್ ಪಿರೋಜ್ ಶ್ಚಾ ಮೆಹತಾಚಿ. 

“ಗೊರ್ಕಾಂನಿ ದಭಾವ್ ಘಾಲ್ಹೊ ಇಂಡಿಯನಾ ವಯ್ಫ್ ಕಾಂಯ್ ನವೆಸಾಂವ್ 
ನಹಿಂ, ಹೊ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಸದಾಂಚೊ ಖೆಳ್ ಜಾಲಾ. ಚಡಾವತ್ ಜಾವ್ನ್ ಸರ್ಟ್ 

ಇಂಡಿಯನ್ ವಕೀಲ್-ಬ್ಯಾರಿಸ್ಟರ್ ಅಸಲ್ಯಾ ವತ್ತಡಾಕ್ ಆನಿ ನಾಲಿಸಾಯೆಕ್ ಬಲಿ 

ಪಡ್ತಾತ್. ತುಂ ಆತಾಂ ನೊವೊಚ್, ಆತ್ತಾಂಚ್ ಸನದ್ ಜೊಡ್ಡ್ ಪಾಟಿಂ ಮಾಯ್ 

ಗಾಂವಾಕ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಾಂತ್ ಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲಾಯ್. ಜಾವೈತ್ ತುಂ ಚಿಕ್ಕೆಶಿ6ೆ ಅಂವ್ಲರಿ 

ವ ಹುನ್ ರಗ್ತಾಚೊ ತರ್ನಾಟೊ ವಕೀಲ್. ತುಕಾ ಜರಿತರಿ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಹ್ಕಾ 

ವಕಾಲತೆಚ್ಮಾ ವೃತ್ತೆಂತ್ ದೀಸ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಜಾಯ್ ತರ್, ಹಿ ಫಿರ್ಕಾದ್ ಪಿಂಜುನ್ 

ಉಡಯ್ ಆನಿ ಮೆಳ್ಲ್ಲೊ ಅಕ್ಮಾನ್ ಸೊಸುನ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರ್. ಸಾಯ್ಬಾ ವಿರೋಧ್ 

ದಾವೊ ಮಾಂಡುನ್ ಜಾಂವ್ಲೆಂ ಕಾಂಯ್ ನಾ ಆನಿ ಮೆಳ್ತಂಯೀ ಕಾಂಯ್ ನಾ. ಚಡ್ 

ಉಲೈಶಿ ಜಾಲ್ಕಾರ್ ತುಜಿ ಸ್ವಂತ್ ದೆಸ್ವಾಟ್ ತುಂ ಮಾಗೊನ್ ಘೆತಲೊಯ್. ತುಕಾ 

ಆಜೂನೀ ಜಿವಿತಾಚ್ಕಾ ಖೆಳಾವಿಶಿಂ ಗೊರ್ಕಾಂಚೊ ಮಿಸ್ತೆರ್ ಉಗ್ಲಾಪೊ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ 

ಆನಿ ತೆಂ ಕರಾಳ್ ಲಿಸಾಂವ್ ತುಂವೆ ಶಿಕೊಂಕ್ ಬಾಕಿ ಆಸಾ.” 

ಹೆಂ ಸೂಚನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕೊಡ್ಡು ವಕಾತ್ ಪಿಯೆಲ್ಲೊ ಅನುಭವ್ ದೀಲಾಗ್ಲೆಂ. 

ಹ್ಯಾ ಅಕ್ಮಾನಾಚಿ-ಕೊಡ್ಸಾಣಚೆ ಕಾಲ್ಸ್ ಹಾಂವೆ ದೊನೀ ಹಾತಾಂನಿ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರಿಜೆ 

ಪಡ್ಲಿ. ಆನಿ ಶಿಕಾಜೆ ಪಡ್ಲೆಂ ಲಿಸಾಂವ್ ಜಿವಿತಾಚೆಂ ವೃತ್ತಿ ವಕೀಲಾಚಿ. ಹ್ಯಾ 

ನಿದರ್ಕ್ಶನಾನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಚಿ ವಾಟ್ ಬದ್ದಾಲಿ! 

ದಕ್ಷಿಣ್ ಆಫ್ರಿಕಾಕ್ ವ್ಹಚಿ ತಯಾರಿ 

ವ್ಹಯ್. ತ್ಕಾ ಸರ್ಕಾರಿ ದಪ್ಪರಾಕ್ ಗೆಲ್ಲಿಚ್ ಮ್ಹಜಿ ವ್ಹಡ್ ಚೂಕ್. ಗೊರೊ 

ಅಧಿಕಾರಿ ನಹಿಂಚ್ ಉಚಾಂಬಳ್ ಜಾಲ್ಲೊ, ಬಗಾರ್ ಸಯ್ರ್ಭೈರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಬರಿ 

ರುಧ್ರ್ ನಾಟಕ್ ಖೆಳ್ಳೊ. ಚಡ್ ಮ್ಹಳ್ಕಾರ್ ಪಾಂಚ್ ಮಿನುಟಾಂ ತಾಕಾ ಖರ್ಚಾತಿಂ. 

ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ವ್ಹಚೊಂಕ್ ಸಾಂಗೈತೆಂ, ಜಾಲ್ಕಾರ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಉಲಣೆ ತಾಕಾ 

_ ಸೊಸ್ಸೆಂನಾ. ಆನಿ ತಾಚೆಕಡೆ ಆಸ್ಲ್ಲೊ ಅಧಿಕಾರ್ ಆನಿ ತ್ಕಾ ಅಧಿಕಾರಾಚೆಂ ತಾಕಾ 

ಆಮಾಲ್ ಚಡ್ಲ್ಲೆಂ. ಕ್ರಮೇಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳೊನ್ ಆಯ್ದೆಂ ಕೀ, ತಾಚೊ 

ಜನ್ಮಾಗೂಣ್ಚ್ ತಸೊ. ತಾಕಾ ಕೆದಾಳಾಯ್ ಕೊಣಾಂಯ್ಕಡೆ ಸಮಾಧಾನ್ ನಾತ್ಲ್ಲೆಂ. 

ತಾಣೆ ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ನಹಿಂ ಸಭಾರ್ ಮನ್ಯ್ಯಾಂಕ್, ತ್ಕಾಚ್ಪರಿಂ ಚಿಲ್ಲುನ್ ಉಲವ್ನ್ 

ತಾಂಚಿ ನಿಂದಾ ಕೆಲ್ಯಾ. ಚಿಲ್ಲರ್ ಸಂಗ್ಮಿಂ ಖಾತಿರ್ ತೊ ಉಚಾಂಬಳ್ ಜಾತಾಲೊ 

ಕಂಯ್. ' 
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ಚಡಾವತ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಕೊಡ್ತಿಚೆಂ ಕಾಮ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ ತ್ಕಾಚ್ ಗೊರ್ಕಾ ಅಧಿಕಾರಿಚ್ಕಾ 

ುಡ್ತಿಂತ್. ಹ್ಮಾ ಉಚಾಂಬಳ್ ನಾಟಕಾ ನಂತರ್ ತಾಚೆಕಡೆ ಸೊಡ್ದೊಡಿಚೆಂ 

ತಾವರಣ್ಚ್ ನಪಂಯ್ದ್ ಜಾಲೊ. ತ್ಕಾ ತೆಂಪಾರ್ ಎಕಾ ಗೊರ್ಕಾ ಆಫಿಸರಾಕ್ 

ಶಿರೇಕ್ ಅಧಿಕಾರ್ ಆಸ್ತಾಲೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹರೈಕ್ ಸಂಗ್ಮಿಂನಿ ತಾಕಾ ಪ್ರಭಾವ್ 

ಸ್ಲ್ಲೊ. ಆನಿ ಹೊ ಪ್ರಭಾವ್ ತ್ಕಾ ಆಫಿಸರಾಚ್ಕಾ ತಕ್ಷೆರ್ ಬಸೊನ್ ತೊ 

`ರಂಕುಶ್'' (೧%॥ಂ0 ಪ್ರಭು ಜಾಲ್ಲೊ. | 

ತರೀ ಹಾಂವೆ ರಾಜಾಂವಾನ್, ನ್ಯಾಯಾನ್ ತಶೆಂ ನಿತಿನ್ ಸ್ವಗೌರವ್ ಸಾಂಬಾಳೂನ್ 

್ಸಿಯಸ್ಥಾನಾಚ್ಮಾ ಸಂಪ್ರದಾಯಾ ಪರ್ಮಾಣೆ, ತಾಕಾ ಸಾಂಗ್ಲೆ, “ಹ್ಯಾ ಕರ್ರುಬಾಚೆಂ 
ಖ್ ತುಂವೆ ಭರೂಂಕ್ ಆಸ್ತಲೆಂ” ಮ್ಹಣ್. ಇತ್ತೆಂ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾ ನಂತರ್ ಮ್ಹಜ್ಮಾನ್ 

೦ಡ್ ಗಪ್ಚಿಪ್ ಬಸೊಂಕ್ ಜಾಲೆಂನಾ. 

ತ್ಕಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಹೊಡಿ ದೇಶೀ ಅವಶ್ಶಕ್ ಸಂಗ್ಮಿವಿಶಿಂ ಮಾಹತ್ ಮೆಳ್ಳಿ. 

ಥಿಯಾವಾಡ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಏಕ್ ಬ್ರಹದ್ ಸಂಸ್ಥಾನ್ (50೬0). ಎಕಾ ತೆಂಪಾರ್ 

ಬಾರ್ ಲ್ಹಾನ್ ಲ್ಹಾನ್ ಠಾಣಿಂ ಕುಡ್ಸುನ್ ಹೆಂ ಸಂಸ್ಥಾನ್ ರಚ್ಲ್ಲೆಂ. ಸಂಸ್ಥಾನಾಚ್ಕಾ 

ಧಿಕಾರ್ಕಾ ಮಧೆಂ ಜಾಂವ್ಚೊ ರಾಜಕೀಯ್ ಕಚ್ಚಾಟ್ (೫:೩) ರುಗ್ಗೆಂ, ಹುದ್ದ್ಯಾ 

ನಿ ಅಧಿಕಾರಾ ಖಾತಿರ್, ಹೊ ಏಕ್ ಹಾಸ್ಕಾಸ್ಪದ್ ಸ್ಪರ್ದೊ ವ ನಾಟಕ್ಚ್ ಜಾವ್ನ್ 

ಲ್ಲೊ. ತೊ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ ತೇಂಪ್ ವಶೀಲಾಯೆಚೊ ಆನಿ ಶೆರೊತಿ 

ಕಾಯ್ಪಣಾಚೊ (Patron and Patronage). ದೇಶಿ ರಾಯಾಳ್ ಕುಟ್ಮಾಂ ಪ್ರಗತಿ 

ನಿ ಸಂಪ್ರದಾಯಾಚ್ಕಾ ಆಡ್ಕಳೆಂತ್ (7rap) ಶಿರ್ಮಾಲ್ಲಿಂ. ತಾಂಕಾಂ ನಿರಂತರ್ 

ೂಗೊಳ್ಳುನ್ ವಾರೆಂ ಘಾಲ್ಚೆಂ ವಾತಾವರಣ್ ತಾಂಚ್ಕಾ ಆಡಂಭರಾಚ್ಕಾ ಕಿಲ್ಲಾ ಆನಿ 

ವೈರಾಂನಿ ಆಸ್ಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಸಾಮಾಜಿಕ್ ದುಬ್ಳ್ಯಾ ದಾಕ್ಚ್ಯಾಂಚಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತೆ ನೆಣಾಸ್ಲೆ. 

ದೀ ರಾವೈರಾ ಭಿತರ್ಲ್ಯಾ ಫಿತೂರೆಕ್ ತೆ ತವಳ್ ತವಳ್ ಬಲಿ ಪಡ್ತಾಲೆ. 

ಅಸಲ್ಮಾ ವಾತಾವರಣಾಂತ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚಾ ರಾಯಾಚ್ಕಾ ನವ್ಕರಾಂನಿ ಪರ್ಕಾಂತ್ 

ೂಂಚ್ ಫೆಂವ್ಚಿ ಏಕ್ ದಸ್ತೂರ್ಚ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಸಾಯ್ಬಾಚ್ಕಾ "ಶಿರೇಸ್ವದಾರಾಚೆಂ' 

ಇರ್ಯದರ್ಶಿಚೆಂ) ಕಾರ್ಬಾರ್ “ರಾಯಾಚ್ಕಾ ದರ್ಬಾರಾಕ್' ಮಿಕ್ಚಾಲ್ಲೆಂ! ತೊ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲ್ಲೊ 

ೂರ್ಕಾ ಸಾಯ್ಬಾಚೊ ಸರ್ವತೋಮುಖ್ ಸಕ್ರೆಟೆರಿ ಆನಿ ವ್ಯವಹಾರ್ ಚಲವ್ನಿ. 

ಶಿರೇಸ್ಕೆದಾರಾಕ್ ಸರ್ವ್ ಕಾರ್ಬಾರ್ ಚಲಂವ್ಚಿ ಮಾಹತ್ ಆಸ್ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್ 

ಬ್ರೆಕ್ ಆಬೈ ತೊ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲ್ಲೊ “ನಿತಿವೊಂತ್” ಆನಿ ತಾಚೆಂ ಉತಾರ್ಚ್ 

ಜ್ವಟ್ಮಾಯೆಚೆಂ ಕಾನೂನ್. ತಾಚಿ ಜೋಡ್ ಗೊರ್ಕಾ ಸಾಯ್ಬಾಕ್ "ಮಿಕ್ಕಾಲ್ಲಿ' 

೫_ಣ್ತಾಲೆ!! ತೊ ಎಕಾ ನವ್ಕರಾಬರಿ ಜಿಯೆನಾತ್ಲ್ಲೊ. ವ ಸಾವ್ಕಾರಾಬರಿಯೀ 
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ಜಿಯೆನಾತ್ಲ್ಲೊ, ಬಗಾರ್ ರಾಯಾಬರಿಂಚ್ ಜಿಯೆತಾಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಸಾಂಗ್ಲಿ ರೂಢಿರ್ 
ಆಸ್ಲ್ಲಿ. 

ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಹ್ಮಾ ದ್ವೇಷ್-ಹಗ್ಮಾಚ್ಕಾ ವಾತಾವರಣಾಂತ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚೆ ಮ್ಹಾಕಾ ವಾಂದೆ 
ಜಾಲೆ. ಹಾಂವ್ ಕಠಿಣ್ ವತ್ತಡಾಕ್ ಆನಿ ಪಿಳ್ಗುಕೆಕ್ ಬಲಿ ಪಡ್ಲ್ಲೊಂ ತೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ 

ಭಾವಾಕ್ ಸಜೀವ್ ದಿಸ್ತಾಲೆಂ. ಆಮ್ಕಾಂ ಜರಿತರಿ ದುಸ್ರೆಂಚ್ ಕಾಮ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಹ್ಮಾ 

ಖ್ಯಾಸ್ತ್ ಪಿಡೆಂತ್ಲೊ ಹಾಂವ್ ಬಚಾವ್ ಜಾಂವ್ಚಾಕ್ ದುಭಾವ್ ನಾ. ಹ್ಯಾ ಗೊರ್ಕಾ 

ಸಾಯ್ಬಾ ಕಡೆ ನಿರಂಕುಶ್ (0601000) ಪ್ರಭುತ್ವಾಚೊ ಅಧಿಕಾರ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ. ಅಶೆಂ 

ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಜ್ಮಾ ವಕಾಲತೆಚ್ಕಾ ಶಿಕ್ಪಾಕ್ ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಾಯಿಂಚ್ ಮಾನ್ ವ 

ಮರ್ಯಾದ್ ನಾಸ್ಲ್ಲಿ. ಕಿತ್ಕಾಕ್? ಆಮಿ ಯೆರೋಪಿ (ಗೊರೆ) ನಹಿಂ. ತಾಂಚ್ಕಾ ಚಿಂತ್ಬಾ 

ಆನಿ ಮರ್ದೆ ಪರ್ಮಾಣೆ ಆಮಿ ದೇಶಿ ನವ್ಕರ್ ಕೀಳ್ ವರ್ಲಾಚೆ ಜಾಲ್ಕಾರ್, ಗೊರೆ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆ 

ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ವರ್ದಾಚೆ "ದೊರೆ' ಆನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕುಳಿಯೆಚೆ ಸಾಂದೆ! ಹೆಂ ತಾಂಚೆಂ 

ಮೂಳ್ ಚಿಂತಾಪ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆಂ, ಆನಿ ಹಾಂತುಂ ಹಾಂವ್ ತಂಗ್ ಜಾಲೊಂ. 

ಪೊರ್ಬಂದರ್ ತೆದಾಳಾ ಆಮ್ಚಾಚ್ ಸಂಸ್ಥಾನಾಚೊ ಭಾಗ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊ. ಮ್ಹಾಕಾ 

ತಾಚೊ ಪರೊಬ್-ರಾಯ್ ಕುಂವರ್ ಹಾಚೆಂ ಕಾನೂನ್ ಕಾಯ್ದ್ವ್ದಾಂಚೆಂ ಕಾಮ್ 

ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ; ಕೀ, ತಾಚ್ಕಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಲೆಕ್ಟರಾನ್ ವ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿನ್ ಅತಿರೇಕ್ ಆನಿ 

ಅವಿವೇಕ್ ಸುಂಕ್ ರೈತ್ ವರ್ಗಾಚೆರ್ ಥಾಪ್ಲ್ಲೆಂ. ತೆ ಭಾವೆ ವಳ್ಚಳ್ತಾಲೆ. ಧೈಂಚೊ 

ಅಧಹಾರಿ - ದೇಶಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಜಾಲ್ಮಾರ್, ಗೊರ್ಕಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ನಿರುಂಕುಶ್ ಆನಿ 

ಅಹಂಕಾರಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊ! ಹಾಂವೆ ಧನ್ಶಾಲಾಗಿಂ ರುಜೊನ್ ರೈತಾಂಕ್ ಪರಿಹಾರ್ 

ಜೋಡ್ಸ್ ದಿಲೊ ಜಾಲ್ಕಾರ್ ಆನ್ಕೇಕ್ “ಥಂಡ್” ಆಸ್ಲ್ಲೊ (ಖೇ) ತಾಂಕಾಂ 

ಪರಿಹಾರ್ ಲಾಭ್ಲೊ ನಾ. 

ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಠಿಣ್ ಅಸಮಧಾನ್ ಉಬ್ಬಾಲೆಂ ಕೀ ಹ್ಯಾ ಗರೀಬ್ 

ಕರ್ಮಯೋಗಿಂಕ್ ನೀತ್ ಆನಿ ಪರಿಹಾರ್ ಲಾಬ್ಲೊನಾ ಮ್ಹಣ್. ಎಕಾ ಫಾಂತ್ಕಾರ್ 

ಥಾವ್ನ್ ಮಧ್ಮಾನ್ ರಾತ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ತೆ ಶ್ಲೆತಾ ಭಾತಾಚ್ಯಾ ಗುಸಿಂತ್ ತಶೆಂ ಉಬ್ರಾಂತ್ 

ಲೊಳೊನ್ ಶ್ರಮ್ ಕಾಡ್ಜಾರೀ ತಾಂಚೆಂ ಪೋಟ್ ಭರಾನಾ. ತ್ಕಾ ವಯ್ರ್ ಆತಾಂ 

ಸರ್ಕಾರಿ ದಭಾವ್ ಸುಂಕ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಆಸಾ. ತಾಂಕಾಂ ಸರ್ಕಾರಾಕಡ್ಡೊ ಪರಿಹಾರ್ ಜೊಡ್ನ್ 

ದೀಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಸಲೊಚ್ ಅಧಿಕಾರ್ ನಾಸ್ಲೊ. ಚಡ್ ಮ್ಹಳ್ಳಾರ್ ಗವರ್ನರ್ ವ 

ರಾಜಕೀಯ್ ದಲಾಲ್ಕಾಕ್ ಅಪೀಲ್ ಕರೈತೆಂ ವ ಬರ್ದಿನಿಶಿಂ ಮನವಿ ಧಾಡಿಯೆತಿ. 

ಹಾಂವ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಂಚಿ ದಸ್ತೂರ್ ಜಾಣಾ ಆಸ್ಲೊಂ ಕೀ, ತೆ ವ್ಮಾಜ್ಕ್ 

ಮುಂದರುಂಕ್ ಸೊಡ್ತೆನಾಂತ್. ಮ್ಹಣ್ಣೆ ರದ್ದ್ ಕರ್ನ್ ಸೊಡ್ತೆ ಕೀ “ಆಮ್ಕಾಂ ಮೆತರ್ 
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೦ವ್ಕ್ ನಾಕಾ” ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ನಿಬಾನ್. ಜರಿತರಿ ಹಾ ಬಾಬ್ರಿನ್ ರೂಲಿ-ರೆಗ್ರೊ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ 

ಡ್ ನಹಿಂ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಗೊರ್ಕಾ ಸಾಯ್ಬಾಚೊ ಸಬ್ಲ್ಚ್ ಕಾನೂನ್ ಕಾಯ್ದೊ! 

ಹ್ಮಾ ಪಕ್ಬಪಾತಾಚ್ಕಾ ಬುನ್ಕಾದಿಚೆರ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲ್ಲೊ ಗೊರೊ-ಸರ್ಕಾರಿ 

ನೂನ್ ಕಾಯ್ದೊ ಸದಾಂಚ್ ದೇಶಿ (ಇಂಡಿಯನ್) ಲೊಕಾಕ್ ವಿರೋಧ್ ರಾವ್ತಾಲೊ, 

0ಕಾಂ  ಗುನ್ಮಾಂವ್ಕಾರ್ ಕರ್ತಾಲೊ. ಆನಿ ಅಶೆಂ ವ್ಯಾಜ್ಕ್ ಗೊರ್ಕಾಂಕ್ ಗೂಣ್ 

ತಾಲೊ. 

ಹಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಸಂಪೂರ್ಲ್ ಶಿರಿಂ ಚುಕ್ಲೊಂ! ಹೈ ಪರಿಗತೆಕ್ ಧಡೊ 

ಾಂಧುಂಕ್ ಅಸಕ್ತ್ ಜಾಲೊಂ. ತ್ಕಾಚ್ ವೆಳಾರ್ ಪೊರ್ಬಂದರ್ದಾ ಎಕಾ ಮುಸುಲ್ಮಾನ್ 

Meman) ಕಂಪೆನಿನ್ ಮ್ಹಜ್ಯ್ಮಾ ಭಾವಾಕ್ ಬರಯ್ತೆಂ ಕೀ ತಾಂಚ್ಮಾ ದಕ್ಷಿಣ್ ಆಫ್ರಿಕಾಚ್ಮಾ 

ಗುದ್ಧಮಾಕ್ ಥಂಯ್ದಿ ಕೊಡ್ಜ್ಕೇಜ್ ರುುಜೊಂಕ್ ಎಕಾ ವಕೀಲ್ ಬ್ಯಾರಿಸ್ಟರಾಚಿ ಗರ್ 

ರಸಾ ಮ್ಹಣ್. “ಚಾಳೀಸ್ ಹಜಾರ್ ಪಾಂವ್ಹಾಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಮೆಳೊಂಕ್ ಆಸಾತ್. ಕೇಜ್ 

ಮಾರ್ ತೆಂಪಾ ಹೆವ್ಶಿನ್ ಚಲೊನ್ಂಚ್ ಆಸಾ. ಆಮಿ ನಾಂವಾಡ್ದಿಕ್ ವಕೀಲಾಂಕ್ 

ರರಾಯ್ಲಾಂ. ದೆಕುನ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ಗೆಲ್ಕಾರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಆನಿ ತುಕಾ ಮಸ್ತ್ ಬರೆಂಪಣ್ 

ತೆಸಾ. ಆಮ್ಚಾ ವಕೀಲಾಂಕ್ ತುಂವೆ ನೂತನ್ ಕಾನೂನಾಚಿ ವಾಟ್ ದಾಕವೈತ್. ತ್ಕಾ 

ವಾಯ್ ತುಕಾ ಅಪರಿಚಿತ್ ಗಾಂವಾಚಿ ತಶೆಂ ಮನ್ಮ್ಯಾಂಚಿ ವಳಕ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಬರಿಯೀ 

ಸಾತಲೆಂ.” 

ಮ್ಹಜ್ಮಾ ಭಾವಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಹಿ ಗಜಾಲ್ ವಿವರುನ್ ಸಾಂಗ್ಲಿ - ಜಾಲ್ಕಾರ್ 

ಹಾಂತುಂ ಮ್ಹಜೊ ಪಾತ್ರ್ ಕಸಲೊ, ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕಸಲಿ? ಹಂ ಪರಿಪೂರ್ಸ್ ರಿತಿನ್ 

ಉಗ್ನಾಪೆಂ ಕರುಂಕ್ ನಾಸ್ಲೆಂ. ಜಾಲ್ಕಾರ್ ಪರ್ಗಾಂವಾಕ್ ವ್ಹಚೊನ್ ನ್ಯಾಯಸ್ವಾನಾಂತ್ 

ನೊಕದ್ಮಾಂ (ಕೊರ್ಟ್ ಕೇಜ್) ಕಶಿ ರುಜ್ಜಿ? ಆನಿ ಅಸಲೊ, "ಕೊಡ್ತಿಂತ್ ರುಜ್ 

ಮಾಂಡ್ಟೊ' ಅನ್ಟೋಗ್ ಆರಾಂವ್ಚೊ ಸುಸಂದರ್ಟ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಅತಿರೇಕ್ ರುಚ್ಹೊ. 

ಸ್ಹೆತ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಕರೀಮ್ ಜ್ಞಾವೇರಿ ಜಾವ್ಹಾಸ್ತೊ ದಾದಾ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಕಂಪೆನಿಚೊ 

ನಾಗಿದಾರ್. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭಾವಾನ್ ಹಾಂಚಿ ವಳಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕರ್ನ್ ದಿಲಿ. ಶ್ರೀ ಸ್ಟತ್ 

ಮ್ಹುಣಾಲೊ: “ಹಿ ಕಾಂಯ್ ಕಷ್ಟಾಂಚಿ ಕೇಜ್ ನಹಿಂ. ಆಮ್ಕಾಂ ಆಸಾ ವಳಕ್ ಆನಿ 

ಪ್ರಭಾವ್ ಜಾಯಿತ್ತ್ಯಾ ಯೆರೋಪಿಯೆನಾಂಚೊ. ತಾಂಚಿ ತುಕಾ ವಳಕ್ಯೀ ಜಾತಲಿ. 

ತಿಮ್ಹ್ಯಾ ದುಕಾನಾಂನಿಯೀ ತುಂವೆ ಶ್ರಮಾಧಾನ್ ಕರೈತ್. ಸದಾಂಚ್ ಪ್ರಯೋಜನಾಕ್ 

ಸಡ್ಜೊ ವಾವ್ರ್ ಯೆಹೇಷ್ಟ್ ಆಸಾ. ಚಡಾವತ್, ಆಮ್ಚೊ ವ್ಯವಹಾರ್ ಆಮಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ 

ಧಾಸೆನ್ಂಚ್ ಚಲಯ್ತಾಂವ್. ತ್ಕಾ ವಿಶ್ಯಾಂತೀ ತುಂವೆ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಹಾಯ್ ದಿವೈತ್. 
ಕಾ ಸಯ್ರೊ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕುನ್ ತ್ಕಾಚ್ ಪರ್ಮಾಣೆ “ಅತಿಥಿ' ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಕೆಲ್ಕಾರ್ ತಸಲ್ಮಾ 

ಿಲೆವಾರಿಂತ್ ತುಕಾ ತುಜೊ ಮಸ್ತ್ ಖರ್ಡ್ ಉರ್ತಲೊ? 
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“ತರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಮಾಚಿ ಮುಚ್ಚೆಳ್ಗಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕೊಂಟ್ರೆಕ್ಟ್ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ತೆಂಪಾಚೆಂ? 

ಮ್ಹಜೊ ಸಾಂಬಾಳ್ ಕಿತ್ಲೊ?” ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ. 

“ಚಡ್ಡ್ ಮ್ಹಳ್ಕಾರ್ ಏಕ್ ವರ್ಸ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಶ್ರೀ ಸ್ಲೆತ್. ಮುಂದರೂನ್, 

“ತುಕಾ ಆಗ್ಬೊಟಿಚಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ಮೆಳ್ತಾ ಆನಿ ತುಜೊ ಖರ್ಡ್ ಕಾಡ್ನ್ ಎಕೈೆಂ- 

ಪಾಂಚ್ ಪಾಂವ್ಹ್ಲಾಂ ಹಾತಾಂತ್ ಮೆಳ್ತಾತ್.” 

ಮ್ಹಾಕಾ ತಕ್ಷಣ್ ಕಳಿತ್ ಜಾಲೆಂ ಕೀ ಹೆಂ ಕಾಮ್ ನ್ಯಾಯಸ್ತಾನಾಚ್ಯಾ ವಕೀಲಾಚೆಂ 

ನಹಿಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ಕಾಮಾಕ್ ಭರ್ತಿ ಕರ್ದೊ ಕೇವಲ್ “ಕಾಮ್ಲಾರಾಚ್ಮಾ ಟಿಕೆಟಿರ್' ಮ್ಹಣ್ಣೆ 

ಕಂಪೆನಿಚ್ಕಾ ಜೆರಾಲ್ ಕಾಮಾಂಚ್ಕಾ ನವ್ಕರ್ ಟಿಕೆಟಿರ್! ಜಾಲ್ಕಾರ್, ಮ್ಹಾಕಾ ಇಂಡಿಯಾ 
ಸೊಡ್ನ್ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಗಾಂವಾಕ್ ವ್ಹಚೊಂಕ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ ಕೀ, ತ್ಕಾ ತೆಂಪಾರ್ 

ಮ್ಹಜೊ ಪವಿತ್ರ್ ಮಾಂಯ್ಗಾಂವ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ ಪರ್ದೆಶ್ಕಾಂಚ್ಕಾ ದಾವ್ಲೆಂತ್ ಆನಿ ಆಮಿ 

ಆಸ್ಲ್ಲ್ಯಾಂವ್ ತಾಂಚ್ಕಾ ಗುಲಾಮ್ಪಣಾಂತ್. ಹಿ ದೂಖ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸೊಸಾನಾಸ್ಲಿ. 

ಕಠಿಣ್ ಭಾರ್ವೊಂಚ್ಕಾ ಕಾಳ್ಜಾನ್ ಹಾಂವೆ ದಸ್ಕತ್ ಘಾಲಿ ಕಂಪೆನಿಚ್ಕಾ ಕಾಮಾಂಚ್ಕಾ 

ಖರಾರ್-ಮುಚ್ಚೆಳ್ಲೆರ್ ದೀವ್ನ್ ಉತಾರ್ ಭಾರತ್ ಮಾತೆಕ್ ಕರ್ರ್ತಲೊಂ ಮ್ಹಣ್ ತಿಚಿ 

ಸೊಡ್ವಣ್ ಪರ್ಮಿ-ಪಾಶ್ಚಾತ್ಕ್ ಗುಲಾಮ್ಪಣಾಂತ್ಲಿ ರುಜೊನ್ ರುಜ್ 

«ಸತ್ ಆನಿ ಅಹಿಂಸಾ'' ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಹಾತೆರಾನ್. 

ಅರಂಜ್ 

ಗಾಂಧೀಜಿಚೆಂ ಪಯ್ಣ್ ದಕ್ಷಿಣ್ (ತೆನ್ಕಾ) ಆಫ್ರಿಕಾಕ್ ವ್ಹೆಚೆಂ. ನವೊ ಗಾಂವ್, 

ತರುಣ್ ವಕೀಲ್, ತಾಕಾ ಲಂಡನ್ ಶಿಕ್ಲ್ಲೊ “ಬಾರ್-ಎಟ್ ಲೊ” ಮ್ಹಣೊನ್ 

ಮಾಂದಿನಾಂತ್. ಬಗಾರ್ ಕೇವಲ್ ಕೀಳ್ ವರ್ದಾಚ್ಮಾ ಮನ್ಯಾಂಚೊ "ಕೂಲಿ' ತಶೆಂ 

ಗುಲಾಮಾಂಚೊ ವಕೀಲ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಮಾಂದ್ರಾಲೆ. 

ಕಿತೆಂ ಶಿಕ್ಷ್ಯಾರೀ ಆನಿ ಸನದ್ ಜೊಡ್ಡಾರೀ ಇಂಡಿಯನ್ ಆನಿ ಖಾಫ್ರಿ ಪರ್ದಾ 

ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ತಲಿ “ಗುಲಾಮ್” ಪರ್ವಾ. ದೆಕುನ್ ಗಾಂಧಿಕ್ ಕೂಲಿ ವಕೀಲ್ ಮ್ಹಣೊನ್ 

ಹೀನ್ ರಿತಿನ್ ಗೊರೆ ಆಪಯ್ತಾಲೆ. 

ತರೀ ತಾಣೆ ಮಾಯ್ಗಾಂವ್ಚ್ದೊ ನಹಿಂಚ್ ಮೋಗ್ ದವರ್ಲೊ, ಬಗಾರ್ ಭಾರತಾಚ್ಕಾ 

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಾಚಿ ಚಳವಳ್ ತಶೆಂ ರುಜ್ ತೊ ರುಜ್ಹೊ “ಸತ್ ಆನಿ ಅಹಿಂಸಾ” 

ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಹಾತೆರಾಂನಿ. ಹೆಂ ರುಜ್ ತೆನ್ಕಾ ಆಫ್ರಿಕಾಂತ್ ಆರಂಭ್ ಜಾಲೆಂ. 
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"ನತಾಲ್" ಜಾವ್ನಾಸಾ ನಾಂವ್ ತೆನ್ಕಾ ಆಫ್ರಿಕಾಚ್ಕಾ ಎಕಾ ಸಂಸ್ಥಾನಾಚೆಂ. ಪುರ್ಚಿಂ 

೦ವ್ ವಕಾಲತ್ ಶಿಕ್ಟಾ ಖಾತಿರ್ ವಿಲಾಯ್ತಾಕ್ ವ್ಹಚುಂಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ತಾನಾ 

ಕಾ ಭೊಗ್ಲ್ಲೆ ಸಂಕಷ್ಟ್, ಮಾನಸಿಕ್ ಕಳ್ಪಳೆ ಆನಿ ವಳ್ವಳ್ಕಾಂಚಿಂ ಆಡ್ಡೂಕ್ 

ಗ್ಲಾಂ ಹಿಂ ಮ್ಹಜೆ ಥಂಯ್ ಪುನರ್ ರೂಪಿತ್ ಜಾಲಿಂನಾಂತ್. ಮ್ಹಜಿ ಮೊಗಾಳ್ 
ವಯ್ ಪಫುಡೆಂಚ್ ದೆವಾದಿನ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಹಾಂವ್ ವಿಲಾಯ್ತಾಂತ್ ವಕಾಲತೆಚಿ ಸನದ್ 

ೇಡ್ನ್ ಮಾಂಯ್ಗಾಂವಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಅನ್ಟೋಗ್ಯಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಸ್ಲ್ಲೊ. 

ಶೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಂಸಾರಿ ಜಿವಿತಾಚಿ ಅಮೂಲ್ಕ್ ಮಾಹೆತ್ ಮೆಳ್ಲ್ಲಿ. ತಾಚೆ ಶಿವಾಯ್ 

ಜಾರಿ, ಗೃಹಸ್ಟ್, ಭುರ್ಧ್ಯಾಂಚೊ ಬಾಪುಯ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಪರಿಪಿಕಾಯೆಚೆಂ 

ತಾವರಣ್ಯಿ ಮ್ಹಜೆ ಥಂಯ್ ವಿರಾಜ್ ಕರ್ತಾಲೆಂ. 

ರಾಜ್ಕೋಟ್ ಥಾವ್ನ್ ಮುಂಬಯ್ಕ್ ಪಯ್ಲ್ ಕರ್ದೆಂ ತ್ಕಾ ಕಾಳಾರ್ ಕಾಂಯ್ 

0ಪಂ, ಸರಳ್ ಕಾಮ್ ನಹಿಂ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪತಿಣೆಕ್ ಆನಿ ನೆಣ್ತ್ಯಾ ಭರ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಸೊಡ್ನ್ 

೦ಬ್ ಆವ್ಲೆಚ್ಮಾ ವಾಯ್ಚ್ಯಾಕ್ ಪರ್ಲಾಂವಾಕ್ ವ್ಹೆಚಾ ವಿಶಿಂ ಚಿಂತಾನಾಂಚ್ ಮ್ಹಜೆ 

೦ಯ್ ಕಠಿಣ್ ಎಕ್ಸುರ್ಪಣಾಚಿಂ ಭಗ್ಲಾಂ ವಯ್ಲ್ಯಾ ವಯ್ರ್ ತಾಂಡೂನ್ ಯೆತಾಲಿಂ. 

ನ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ಹಾಂವ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಾ ಥಾವ್ನ್ ಇಂಡಿಯಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ 

ವಿನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಆನ್ಮೇಕ್ ಭುರ್ಲೆಂಯ್ ಜನ್ಮಾಲ್ಲೆಂ. ತರುಣ್ "ಸದಿಳ್' ಜಿವಿತಾಚಿ 

ಪ್ರಾಯ್ ತಿ. ಎಕಾ ತರ್ನಾಟ್ಕಾ ಕಾಜಾರಿ ಜೊಡ್ಕಾಕ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಫಾಲ್ಡ್ ಪರಸ್ಪರ್ 

0ಭೋಗ್ರಹಿತ್ ಜಿಣಿ ಜಿಯೆ ಮ್ಹಣ್ಣೆಂಯಿ, ಸುಣ್ಯಾಚಿ ಶಿಮ್ಚಿ ನಳಿಯೆಂತ್ ಘಾಲ್ನ್ 
ೀಟ್ಚ್ ರಾವ್ ಮ್ಹಣ್ಣಂಯಿ ಏಕ್ಚ್. ಅಶೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಅಪುಟ್ ಜಿವಿತ್ 

ಕಾಲ್ ಚಮ್ಮಣ್ ಆನಿ ನಡ್ಕೆಂ ಅವ್ಕಾಸಾ ಪರ್ಮಾಣೆ ಸವ್ಕಾಸ್ ಉದರ್ದತಿಚೆ ಪಾಂವ್ಚ್ಯಾರ್ 

'ಡ್ಲ್ಯಾರೀ ಪರಸ್ಸರ್ ಸಮರಣಾಚೊ ಮಂದಾಮೆಂತ್ ಆಮಿ ಅರ್ದುಕುರೊ ಮಾತ್ರ್ 

ಸಳ್ತಾಲ್ಕಾಂವ್ ಕೀ ಆಮಿ ಮಾಂಡ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಆಂತರಿಕ್ ರುಜಾಂತ್ ಆಮಿ ತವಳ್ 

ವಳ್ ಹರ್ವಾತಲ್ಮಾಂವ್. | 

ತರೀ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಖಾಸ್ಗಿ ಸಂಪರ್ಕಾ ಥಂಯ್ ಶಿಸ್ತ್ ರೂಪಿತ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಆಮಿ 

ರಿಪಿಕಾಯೆಕ್ ಪಾವೊನ್ ಆಮ್ಚೊ ಛಾರೊ ಬದ್ದಾಲ್ಲೊ ಆನಿ ಥಿರಾಸಣ್ ಸ್ಥಾಪನ್ 

ಇಲ್ಲಿ. ಅಶೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಮಿ ಘೂವಾ-ಬಾಯ್ದೆನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪರಸ್ಪರ್ ಸಮ್ಮತಿನ್ 

ಬೈ ಅಪುಟ್ ನಿಸ್ಕಳ್ ಲೈಂಗಿಕ್ ಸಂಭೋಗ್ರಹಿತ್ ಜಿಣಿ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. 

ಮ್ಹಜಿ ಧರ್ಮ್ ಪತಿಣ್ ಕಸ್ತೂರ್ಬಾಯ್ ಅನಕ್ಸರಸ್ಸ್. ಜಾಲ್ಕಾರ್ಯಿ ಹೆರ್ 

ಣ್ಯಾಂನಿ ತಿ “ಭರ್ಲ್ಲೊ ಕೊಳ್ಳೊ.” ಶಿಕಾಪ್ ಶಿಕ್ಲೆಂ ಗಿನ್ಮಾನ್ ತಿಕಾ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ 
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ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಭುರ್ಸ್ಯಾಪಣಾಚ್ಮಾ “ಬಾಳ್ ಕಾಜಾರಾನ್'' ತಿಚೊ “ಶಿಕ್ಪಾ ಅವ್ಕಾಸ್” 
ತವಳ್ಹ್ಯಾ ಸಮಾಜೆನ್ ತಿಕಾ ಇನ್ಕಾರ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ದೆಕುನ್ ಹಾಂವ್ ಕಸೂರ್ಬಾಯಿಚೊ 

ಗುರು ಮ್ಹಣ್ಣೆ ಶಿಕ್ಪಾ ಮಾಸ್ಟರ್ ಜಾಲೊಂ. 

ಕಿತ್ಲೊಚ್ ಅನುಮಾನ್ ತಿಣೆಂ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಕೆಲ್ಕಾರೀ, ಶಿಕ್ಪಾ ಬಾಬ್ಕಿನ್ ಹಾಂವೆ 
ಕಸಲಿಚ್ ದಯಾ ದಾಕ್ಬೆಣ್ ವ ರಿಯಾಯ್ಕ್ ತಿಕಾ ಕೆಲಿನಾ. ಅಶೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಾಟಿಕ್ 
ಲಾಗೊನ್ ನಿರಂತರ್ ಲಿಸಾಂವ್ ಕರ್ನ್ ಶಿಕ್ಷ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ನಿರ್ವೊಗ್ ನಾ ತೆಂ ತಿಕಾ 
ಸುಸ್ತಾಲೆಂ. ಅಶೆಂ ದೀಸ್ ವ್ಹೆತಾಂ ವ್ಲೆತಾಂ ಸುಧಾರಣಾಚ್ಕಾ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಪಾಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ತಿ 
ಚಡ್ಡಿ. ನಿಮಾಣೆ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಅಜ್ಞಾಪಕ್ ಮತಿಕ್ ಸುಸ್ತಾಲೆಂ ಕೀ, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸುಧಾರಣಾಚಿ 

ಚಾವಿ ಆಸಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ಹಾತಾಂತ್ ಮ್ಹಣೊನ್. 

ತೆನ್ಕಾ ಆಫ್ರಿಕಾಕ್ ವ್ಹೆಚೆ ವಿಶಿಂ ಆಮಿ ಆಮ್ಚೆ ಥಂಯ್ ಥೊಡ್ಕಾ ತೆಂಪಾಚೊ 

ವೆಗ್ಳಾಚಾರ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ವಿಶಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಠಿಣ್ ಆತಂಕ್ ಆನಿ ಎಕ್ಸುರ್ಪಣ್ ಭಸಗ್ಗೆಂ. 

ಜಾಲ್ಕಾರ್, ಹ್ಕಾ ವಿನಾಶಿಕ್ ಭೊಗ್ಣಾಂಕ್ ಆಮ್ಚೆರ್ ಜಯ್ಕ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ಆಮಿ ಸೊಡ್ಡೆಂ | 

ನಾ. 

“ವರ್ಸಾ ಭಿತರ್ ಆಮಿ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಎಕಾಮೆಕಾಕ್ ಭೆಟ್ಟೆಲ್ಕಾಂವ್'' ಮ್ಹಳಂ 

ಹಾಂವೆ ದೃಢ್ ಸಂಕಲ್ಪಾನ್. ತರೀ ಎಕ್ಸುರ್ಪಣಾಚಿಂ ಅಡ್ಡೂಕ್ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಆಮ್ಕಾಂ 

ದೊಗಾಂಯ್ಕಿ ಧೊಸ್ತಾಲಿಂ, ಅಶೆಂ ಭರಾಧೀಕ್ ಕಾಳ್ಜಾನ್ ಮಾಗ್ಲೊ ಹಾಂವೆ ಆದೇವ್ಸ್ 

ಮ್ಹಜ್ಮಾ ಮೊಗಾಳ್ ಧರ್ಮ್ ಪತಿಣೆಕ್ ಆನಿ ಮುಂದರಿಲೆಂ ಪಯ್ಣ್ ರಾಜ್ಕೋಟ್ 

ಥಾವ್ನ್ ಮುಂಬಯ್ಕ್. 

“ದಾದಾ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಆನಿ ಕಂಪೆನಿ” ಹ್ಮಾ ಉದ್ಯಮಾಚ್ಕಾ ಫುಡಾರ್ಕಾಂ ಮಾರಿಫತ್ 

ಮ್ಹಾಕಾ ಟಿಕೆಟ್ ಆನಿ ಸಮ್ದಿರ್ ಪಯ್ಣಾಚೊ ವಿವರ್ ಮೆಳಾಜೆ ಆಸ್ಲ್ಲೊ. ಜಾಲ್ಕಾರ್ 

ಆಗ್ಬೊಟಿರ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಜಾಗೊ ನಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ವರ್ದಿ ಆಯ್ಲಿ. ಹಾಂವೆ ತ್ಕಾಚ್ 

ಆಗ್ಟೊಟಿರ್ ಪಯ್ಡ್ ಮುಂದರಿಲರೆನಾ ಜಾಲ್ಕಾರ್ ಹಾಂವ್ ಮುಂಬಯ್ ಶ್ಹರಾಂತ್ 

ಮೆಕ್ಳೊ ಆನಿ ಎಕ್ಸುರೊಚ್ ಉರ್ತಲೊಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿಯಿ ಭಿರಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಧೊಸ್ತಾಲಿ. 

“ಆಮಿ ತುಕಾ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸಿಟ್ ಮೆಳ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಯತನ್ ಕೆಲೆಂ... 

ಜಾಲ್ಕಾರ್ ಸರ್ವ್ ನಿರ್ಫಳ್ ಜಾಲೆಂ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಆಗ್ಬೊಟಿಚೊ ದಲಾಲಿ. ತುಂ ಜರ್ 

ತರ್ ಉಗ್ತ್ಯಾ ಜಮ್ಮಾ ಸ್ಥಳಾಕ್ (ಡೆಕ್ಕಾಕ್) ಗೆಲ್ಯಾರ್ ತುಕಾ ಸಿಟ್ ಮೆಳ್ಳೊ ಅವ್ಕಾಸ್ 

ಆಸಾ. ನಾ ಜಾಲ್ಕಾರ್ ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್ ನಿರ್ಫಳ್ ಜಾತಲೆಂ. ತುಕಾ ಫಾವೊತ್ಕಾ 

ಜೆವ್ಲಾಚಿ ತ್ಕಾಚ್ ಸಾಲಾಂತ್ ತಯಾರಾಯ್ ಕರೈತ್'' ಮ್ಹಣಾಲೊ ತಾರ್ವಾಚೊ 

ದಲಾಲಿ. 
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ಹಾಂವ್ ಲಂಡನ್ ಸನದ್ ಜೊಡ್ಲ್ಲೊ ವಕೀಲ್. ತ್ಕಾ ತೆಂಪಾರ್ “ಲಂಡನ್ 

ುಟರ್ನ್''ಚ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ತಲಿ ನಹಿಂಚ್ ಸನದ್ ಬಗಾರ್ “ಬಿರುದ್''! ಮ್ಹಜ್ಯಾ 

ರೈೆಸ್ಲಾಕ್ ತಶೆಂ ಚಾಲ್-ಚಮ್ಮಣೆಕ್ ಪಶ್ಚಾತ್ಕ್ ಪ್ರಭಾವಾಚೊ ವೊಸೊ ಲಾಗ್ಲ್ಲೊ 

ಮ್ಹಳ್ಳಾರ್ ಚಡ್ ಜಾಯ್ಕೆಂನಾ. ವಕೀಲ್ ಬ್ಯಾರಿಸ್ಟರಾಂಚ್ಕಾ ಮರೆ ಪರ್ಮಾಣೆ ಹಾಂವ್ 

ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಶಿವಾಯ್, ಹೆರ್ ಟಿಕೆಟ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಘೆನಾತ್ಲೊಂ. ತರ್ ಆಗ್ಬೊಟಿಚ್ಕಾ 

ಉಗ್ತ್ಯಾ ಡೆಕ್ಕಾಚೆರ್ ಮಾಮೂಲಿ ಪಯ್ಣಾರ್ಕಾ ಬರಿಂ ದರ್ಕಾ ಪಯ್ಣ್ ಕಶೆಂ ಕರ್ಬೆಂ? 

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಿವಾ ಭಿತರ್ ಕಠಿಣ್ “ನಪ್ರೊಗ್”ವ ಉಣೆಪಣ್ ಉಬ್ಬಾಲೆಂ. ದೆಕುನ್ 

ಹಾಂವೆ ದಲಾಲ್ಕಾಚೆಂ ಸಮರ್ಬಣ್ ಮಾಂದುನ್ ಫೌತ್ಲೆಂನಾ. 

ದಲಾಲಿ ಫಟ್ ಮಾರ್ರಾಗಿ ಸತ್ ಸಾಂಗ್ತಾ, ಮ್ಹಾಕಾ ತಾಚೊ ಕಠಿಣ್ ಅನುಮಾನ್ 

ಆಸ್ಲ್ಲೊ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸಿಟ್ ನಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಮಾಂದುಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಷ್ಟ್ ಜಾಲೆ. 

ತ್ಕಾ ದೆಕುನ್ ಆಗ್ಟೊಟ್ ದಲಾಲ್ಕಾಚ್ಕಾ ಸಮ್ಮತೆನ್ಚ್ ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಜೈೆಯಿತ್ಲ್ಸ್ಯಾಕ್ ತನ್ಕಿ 

ಕದ್ದಿ ತಯಾರಿ ಕೆಲಿ. ಹಾಂವ್ ಖುದ್ದ್ ವ್ಹಚುನ್ ಆಗ್ಬೊಟಿಚ್ಕಾ ಕ್ಯಾಪ್ಟನಾಕ್ ಭೆಟ್ಟೊಂ. 

ತೊ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ: “ಆಮಿ ಚಡಾವತ್ ಅಸಲ್ಮಾ ತುರ್ತಾನ್ ಶಿಡಾಂ ಸೂಡಯ್ದಾಸ್ತಾನಾ 

ಅಂವ್ಸರಾನ್ ತಾರುಂ ಬಂದ್ರಾ ಭಾಯ್ ಕಾಡಿನಾಂವ್. ಮೊರಭಾಂಬಿಕ್ ಗಾಂವ್ಚೊ 

ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ಟೊಟಿರ್ ಪಯ್ಣ್ ಕರ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಕುಡಾಂ “ವಸ್ತಿ 

ಕಮ್ರಾ” ಪೂರಾ ಮುಂಗಡ್ ಪಯ್ಲಾರ್ಕಾಂನಿ ನೊಂದವ್ನ್ ಠರಾಯ್ಲ್ಹ್ಯಾಂತ್.'' 

ದೆಕುನ್ ಹಾಂವೆ ವ್ಹಡಾ ನಮೃತೆನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ: “ಮ್ಹಾಕಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕೇವಲ್ 

ಜಾಗೊ (56೩0 ಆಸಾ ಕರುಂಕ್ ಸಾಧ್ಕ್ ಆಸಾಗಿ?'' ಮ್ಹಣೊನ್. 

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮನಾಂತ್ಚ್ ವರೊವ್ನ್ ನೆರಾವ್ನ್ ಅಧ್ಯಯನ್ ಕರ್ನ್ ತೊ ಸವ್ಕಾಸ್ 

ಮ್ಹಣಾಲೊ: “ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಜಾಗೊ ಆಸಾ, ಜಾಲ್ಕಾರ್ ತೊ ಪಯ್ಲಾರ್ಯಾಂಕ್, ವಾಟ್ಸುರ್ಕಾಂಕ್ 

ನಹಿಂ ಬಗಾರ್ ನವ್ಕರಾಂಕ್. ಜಾಲ್ಕಾರ್, ತೊ ಏಕ್ ಪಾವ್ಚ್ ಹಾಂವ್ ತಾರ್ವಾ 

ಕಂಪೆನಿಚೊ ಸಮ್ದಿರ್ ಪಯ್ಣಾಚ್ಕೊ ರೆಗ್ರೊ ಕುಸ್ಕುಟ್ ತಬ್ದಿಲ್ ಕರ್ನ್ ಕ್ಕಾಪ್ಟನಾಚಿ 

ಸಮ್ಮತಿ ಜೊಡ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಕೂಡ್ಲೆ ತುಜೆ ಥಂಯ್ ಸೊಡ್ದೊಡ್ ದಾಕಂವ್ಕ್ ಕಬೂಲ್ 

ಆಸಾಂ.'' ಹೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಕ್ಸಣಿಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮುಕ್ತಿಚ್ ಲಾಜ್ಲಿ. 

ಅಶೆಂ 1893 ಇಸ್ವೆಚ್ಯಾ ಎಪ್ರಿಲ್ ಮಹಿನ್ಕಾಂತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಚ್ಕಾ ನಿರ್ಮೊಣ್ಕಾ 

ಪರ್ಮಾಣೆ ಹಾಂವೆ ತಾರುಂ ದರ್ಲೆಂ ತನ್ಮಾ ಆಫ್ರಿಕಾಕ್ ವ್ಹಚೊಂಕ್. ದರ್ಕೊ ಮಾತ್ರ್ 

ಕಠಿಣ್ ಉಚಾಂಬಳ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ. 

ಪ್ರಥಮ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ತಾರ್ವಾನ್ “ಲಾಮೂ'' ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಕಡೆ ನಾಂಗೊರ್ ಘಾಲೊ. 

ಥಂಯ್ಸರ್ ಪಾವೊಂಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ತೆರಾ ದೀಸ್ ಲಾಗ್ಲೆ. ಕ್ಕಾಪ್ಟನಾಕ್ ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾ 



100 ಸತ್ 
ಖೂಬ್ ದೋಸ್ತಿ ಜಾಲಿ. ತೊ ಚದುರಂಗ್ (೮1655) ಖೆಳಾಚೊ ಪಿಸೊಚ್. ಜಾಲ್ಕಾರ್ 
ತಾಕಾ ಹ್ಯಾ ಖೆಳಾಚಿ ವಿಶೇಷ್ ಮಾಹೆತ್ ನಾತ್ಲ್ಲಿ. ಹ್ಯಾ ಅರ್ಚಾಕುರ್ಕಾ ಕಿಲಾಡಿಕ್ 
ಆಯಿನ್ನ್ ವೆಳಾರ್ ಹಾಂವ್ ಭೆಟ್ಟೊಂ. ದೆಕುನ್ ತಾಣೆ ಮ್ಹಾಕಾ ವ್ಹಡಾ ಖುಶೆನ್ 

ತಾಚ್ಕಾ ಚದುರಂಗ್ ತಂಡಾಕ್ ಅಭ್ಯರ್ತಿ ಕರ್ನ್ ಘೆತ್ಲೊ. ಹಾಂವ್ಯಿ ಹ್ಯಾ ಖೆಳಾಂತ್ 

ಪ್ರವೀಣ್ ನಾತ್ಲ್ಹ್ಲೊಂ. ಜಾಲ್ಮಾರ್ ಹ್ಯಾ ಖೆಳಾನ್ ಆಜ್ಞಾಪಕ್ ಚಿಂತ್ನಾಂಚೆಂ ಕಸ್ರತ್ 

ಜಾವ್ನ್ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ವಾಡ್ತಾ. ಅಶೆಂ ಹಾಂವೆ ಆಯ್ಕಾಲಾಂ. ಕ್ಕ್ಯಾಪ್ಟನಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ 

ಶಿಕೊಂವ್ಕ್ ಆರಂಭ್ ಕೆಲೆಂ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ತಾಳ್ಮೆಕ್ ಮೆಚ್ಚೊನ್ "ಆಪ್ಣಾಕ್ ಬರ್ಕಾ 

ವರ್ಗಾಚೊ ಉಮೇದ್ವಾರಿ ಭೆಟ್ಟೊ'' ಮ್ಹಣಾಲೊ. 

ಹರೈಕ್ ಪಾವ್ಟ್ ಹಾಂವ್ ಹರ್ವಾಲ್ಲೆಂಚ್ ತಾಚೊ ಹುರುಪ್ ವಾಡ್ಜೊ ಆನಿ ತಾಚಿ 
ಪಿಸಾಯ್ ತಕ್ಷೆಕ್ ಚಡ್ಲಿ. ಮ್ಹಾಕಾಯಿ ಹೊ ಬದುರಂಗ್ ಖೆಳ್ ಬರೊ ರುಚ್ಚೊ, 
ಜಾಲ್ಕಾರ್ ಖೆಳಾಚ್ಕಾ ಮಾಲಿಸಾಯೆರ್ ಪಡ್ಲೊಂನಾ. 

"“ಲಾಮೂ'' ಬೋವ್ ಲ್ಹಾನ್ ಠಾಣೆ. ಟಪ್ಪಾಲ್ ದಪ್ತರಾಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾಕಡೆ ಮ್ಹಾಕಾ 

ಸಬಾರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ನವ್ಕರ್ ಭೆಟ್ಟೆ. ತಾಂಚೆ ಕಡೆಂ ಆನಿ ಸ್ವದೇಶಿ ಖಾಫ್ರಿ ಲೊಕಾಕಡೆ 

ಉಲವ್ನ್ ತಾಂಚ್ಕಾ ಜಿವಿತಾಚೊ ಅನ್ಟೋಗ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲೊ. ವಯ್ರ್ ಆಗ್ಬೊಟಿಚ್ಕಾ 

ಡೆಕ್ಕಾಚೆರ್ ಪಯ್ಡ್ ಕರ್ಹ್ಯಾ ಲೊಕಾಕಡೆ ವಾದ್-ವಿವಾದ್ ಚಲವ್ನ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಚೆ 

ಹಾಲ್ಚಾಲ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ. | 

ಥೊಡ್ಕಾಂನಿ ಗ್ಮಾಸ್ಲೈಟಾಚೊ ಸ್ಟವ್ ಪೆಟವ್ಮ್ ತಡಿರ್ಚ್ ರಾಂದಪ್ ಕರ್ನ್ 

ತುರ್ತಾನ್ ಜೆವಾಣ್ ಸಂಪವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಆಗ್ಬೊಟಿಕ್ ರಿಗ್ದೆ. ದರ್ಕಾಚಿ ಭರ್ತಿ ಪಾಟಿಂ 

ಪರ್ಮೊಂಚ್ಕಾ ಫುಡೆಂ ಜಟ್ಪಟ್ ತಾರ್ವಾಚಿ ನಿಸಣ್ ಕಾಡಿ. ಕೂಡ್ಲೆ ಆಗ್ಬೊಟ್ 

ಸುಟ್ಟಿಚ್. ಮ್ಹಾಕಾ ಪಾಟಿಂ ವ್ಹಚುಂಕೀ ನಹಿಂ, ಫುಡೆಂ ವ್ಹಚುಂಕ್ಯಿ ನಹಿಂ ಅಶೆಂ 

ಮ್ಹಜಿ ಕಿತಾಪತ್ ಜಾಲಿ. ಮ್ಹಜಿ ಫಜಿಂತ್ ಆನಿ ತಾಂಡ್ವೊಡ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಆಗ್ಟೊಟಿಚ್ಶಾ 

ಕ್ಯಾಪ್ಟನಾನ್ ಸಜೀವ್ ಪಳಯ್ದೆಂ. ತಾರ್ವಾಚ್ಕಾ ಬ್ರಿಜ್ಜಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ಆದೇಶ್ ದಿಲೊ 

ತಾಣೆ ಕೂಡ್ಲೆ ಸ್ಟೀಮರ್ ಥಾಂಬಂವ್ಕ್. ಕುಶಿನ್ಚ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ತಾರುಂ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ. ತಾಣೆ 

ಮ್ಹಾಕಾ ಲಾಟೊ ದೊರಿಯೆನ್ ಆಗ್ಟೊಟಿರ್ ದೆಂವಯ್ಲೊ. ಜಾಲ್ಮಾರ್ ಧಾ ರುಪಯ್ 

ಜುಲ್ಮಾನ್ ವ "ಸುಂಕ್'ಥಾಪ್ಲೆಂ. ಹೆರ್ ಪಯ್ಣಾರಿ ಥಂಯ್ಡ್ ಉರ್ದೆ. ಹಾಂತುಂ ವ್ಯಕ್ತ್ 

ಜಾಲೊ ಅರ್ಥ್ ಕ್ಯಾಪ್ಪನಾಚ್ಮಾ ಆದೇಶಾಚೊ. 

“ಲಾಮೂ” ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮೆಳ್ತಾ ಮೊಂಬಾಸಾ ಆನಿ ಜಾಂರಿಬಾರ್. ಧಾ ದೀಸ್ 

ಆಗ್ಟೊಟ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ಥಾಂಬ್ಲಿ. ತ್ಕಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಮಿ ಆಗ್ಟೊಟ್ ಬದ್ದಿಲಿ. 
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ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆನಿ ಮ್ಹಜೆ ಮದ್ಲಿ ದೋಸ್ತಿ ಆತಾಂ ದಾಟಾಯೆರ್ ಪಡ್ಲಿ. ತಾಣೆ 

ಕಾ ಆನಿ ಎಕಾ ಗೊರ್ಕಾ ಪಯ್ಡಾರ್ಯಾಕ್ ತಾಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಯೇವ್ನ್ ವಿಚಾರ್ನ್ 

ತ್ಲೆಂ. ಆಮಿ ತಾಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ವ್ಹಡಾ ಖುಶೆನ್ ತಡಿಕ್ ಗೆಲ್ಮಾಂವ್. ಜಾಲ್ಕಾರ್ 

ಕಾ ಹ್ಯಾ ಪ್ರವಾಸಾಚೊ ಮಿಸ್ಕೆರ್ ಉಗ್ದಾಪೊ ಜಾಲೊನಾ. ಕ್ಕಾಪ್ಟನ್ ನೆಣಾಸ್ಲೊ 

ಸ್ತವಿಕ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಹೆಳೊನ್ ನಿಪುಣಾಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾ 

_ಣೊನ್. ಆಮ್ಕಾಂ ಎಕಾ ಲೈಂಗಿಕ್ ದಲಾಲ್ಕಾನ್ ಶೀದಾ ಎಕಾ ಖಾಫ್ರಿ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚ್ಕಾ 

ರಾ ಆಪವ್ನ್ ವ್ಹೆಲೆಂ. ಎಕೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಎಕೇಕ್ ರೂಮ್ ವ ಕಮ್ರಾ ದಾಕಯ್ದೆ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ 

೦ಗಾರ್ ಶೆಳೆಂ ಉದಾಕ್ ವೊತ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಬರಿ ಜಾಲೆಂ. ಹಾಂವ್ ನೀಜ್ ಜಾವ್ನ್ ಲಜೆನ್ 

ಪ್ಸ್ ಮಿಟಾಚೊ ಖಾಂಬೊ ಜಾಲೊಂ. ದೇವ್ಚ್ ಜಾಣಾ ತ್ಕಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚಿಂ ಭಗ್ಲಾಂ. 

ಕ್ಕಾಪ್ಟನಾನ್ ಆರ್ಬಟ್ ದೀವ್ನ್ ಆಪಯ್ತಾನಾ ಹಾಂವ್ ಉಭೊ ರಾವ್ಲ್ಲ್ಯಾ 

ಡೆಂಚ್ ತಟಸ್ಟ್ ವ ಕೊಟ್ಟಾಯ್ ಜಾಲ್ಲೊಂ. ಮ್ಹಜೊ ಅತ್ಮೊ ಮೆಕ್ಳೊ ಜಾಲ್ಲೊ 

ಳ್ಕಾರ್ ಅತಿಶಯ್ ಜಾಯ್ಕೆಂ ನಾ. ಕ್ಕಾಪ್ಪನಾಕ್ ಕೂಡ್ಲೆ ಕಳಿತ್ ಜಾಲೆಂ ಹಾಂವ್ 

ಚ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಜಿಯೆನಾ ಮ್ಹಣೊನ್. ಲಜೆನ್ ಅರ್ಲೊಕುರೊ ಜಾಲ್ಲೊ ಜೀವ್ 

ವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ತ್ಮಾ ಭೀಕರ್ ವಾದಾಳಾಂತ್ಲೊ ಸುಟ್ಟೊಂ. 

ಹ್ಮಾ ಕರಾಳ್ ದುರಂತಾಂತ್ತೆಂ ಬಚಾವ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹಾಂವೆ ಖರ್ಕಾ ಮನಾನ್ 

ವಾಕ್ ಹರ್ಬುನ್ ತಾಕಾ ಅರ್ಲಾಂ ದಿಲಿಂ. ಜಾಲ್ಮಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮ್ಹಜೊಚ್ ಕಾಂಠಾಳೊ 

ತಯ್ಲೊ ಪಳೆವ್ನ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಅಸ್ಕತ್ಪಣ್. 

""ಪಾತಕ್ ಚುಕಯ್ದೆ ಜಾಲ್ಕಾರ್ ಪಾತ್ಕಾಚೆ ಸಮಯೆ ಚುಕಯ್ದೆ.'' ತರ್ ಆರಂಭಾರ್ಚ್ 

ನಾಂವ್ ತ್ಕಾ ತೆಂತೆಸಾವಾರ್ ಕಠಿಣ್ ಕ್ರಮ್ ಘಂವ್ಕ್ ಕಿತ್ಕಾಕ್ ಅಸಕ್್ ಜಾಲೊಂ? ಹ್ಮಾ 

ಸ್ಹಜ್ಮಾ ಅಸ್ಕತ್ಕಾಯೆಚ್ಕಾ ಆಯ್ಬಾಕ್ (ಉಣಾಕ್) ಹಾಂವ್ ಕಾಂಟಾಳ್ಳೊಂ. 

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಹಂ ತಿಸ್ರ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಚೆಂ ವಾದಾಳ್. ಸಬಾರ್ ನಿಷ್ಕಳ್ ತಶೆಂ 

ರ್ದೊೋಶಿ ತರ್ನಾಟಿಂ ಅಸಲ್ಕಾ ವಾದಾಳಾಕ್ ಸಾಂಪ್ನನ್ ತುಫಾನಾಚ್ಕಾ ಸುಳಿಯೆಕ್ 

ಲಿ ಪಡ್ಹ್ಯಾಂತ್ ಆಸ್ಕಲಿಂ. ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸ್ವಂತ್ ಶ್ಕಾಥಿಯೆನ್ ಹ್ಯಾ ವಾದಾಳಾಂತ್ಲೊ 

ುಚಾವ್ ಜಾಲೊಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಸಾಂಗಾನಾ. ಹಾಂವ್ ಹ್ಯಾ ದುರಂತಾಂತ್ಲೊ ವಯ್ತ್ಫ್ 

'ಡ್ಲೊಂ ಕೇವಲ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸರ್ವೆಸ್ಟರಾಚ್ಕಾ ಸಸಾಯೆನ್. ತಾಣೆಂಚ್ ಮ್ಹಾಕಾ ರಾಕ್ಷೊ 

ನಿ ಸಾಂಬಾಳ್ಳೊ. ಹ್ಯಾ ನಿದರ್ಕನಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮ್ಹಜ್ಮಾ ರಚ್ನಾರಾ ಥಂಯ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ 

ಸಾವಾಡ್ಕ್ ಆನಿ ಭರ್ವಸೊ ದುಬಾರಿ ವಾಡ್ಜೊ. ಮ್ಹಾಕಾ ಖಚಿತ್ ಜಾಲೆಂ ಸರೈೆಸ್ಟರ್ 

ೇೀವ್ ಚಲಯ್ತಾ ಪ್ರಕೃತೆಚೆಂ ರೋದ್ ಆನಿ ತೊ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಜೆಂ ಸರ್ವಸ್ಟ್. 
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ಸಗ್ಳೊ ಹಫ್ರೊಭರ್ ಹಾಂವ್ ಬಂದ್ರಾರ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊಂ ಘೆಂವ್ಕ್ ಮಾಹೆತ್ 

ರಭಾಂಜಿಬಾರ್ ಠಾಣ್ಕಾಚಿ ಆನಿ ಆಸ್ಪಾಸ್ಚ್ಯಾ ದೊಂಗ್ರಾಳ್ ಪ್ರದೇಶಾಚಿ. ಅಶೆಂ 
ಹಾಂವೆ ಆಪ್ಣಾಯ್ದ್ಲೊ ಪ್ರವಾಸ್ ಪರಿಚಯ್. 

ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಫುಡ್ಲೆಂ ಹಾರ್ಬರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆಂ "ನತಾಲ್.' ಆಮಿ ಥಂಯ್ಸರ್ 
ಪಾವ್ತಾನಾ ಮೇ ಮಹಿನೊ ಆಖೇರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಯ್ದೊ. 

ಜಿವಿತಾಚೊ ಅನ್ಫೋಗ್ ವ ಲಿಸಾಂವ್ 

ಡರ್ಬಾನ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ “ನತಾಲ್” ಸಂಸ್ಥಾನಾಚೆಂ ಮುಖ್ಕ್ ಹಾರ್ಬರ್. ಮ್ಹಜ್ಯಾ 

ಕಾಮಾ-ಹುದ್ದ್ಹಾಚೊ ಜಾಮೀನ್-ಪೊದೊರ್ನ್ ಶ್ರೀ ಅಬ್ದುಲ್ ಶೆತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮೆಳೊಂಕ್ 

ಹಾರ್ಬರಾಕ್ ಫ್ರಡೆಂ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ಆಗ್ಬೊಟ್ ತಡಿಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಲಿಚ್ ಲೋಕ್ ಎಕಾಮೆಕಾಕ್ 

ಭೆಟೊಂಕ್ ಆಯ್ಲೆ. ಇಂಡಿಯಾಚ್ಕಾ ಲೊಕಾಕ್ ಕಾಳ್ಕಾ ಖಾಫ್ರ್ಯಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ 

ಮರ್ಯಾದ್ ದಿತಾಲೆ ತೆಂ ಗೊರ್ಕಾಂಚ್ಕಾ ನಡ್ಕ್ಯಾನ್ಚ್ ಕಳ್ತಾಲೆಂ. 

ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಶೆತ್ ಎಕಾ ರಾಯಾಳ್ ನವಾಬ ಬರಿಂ ವರ್ತನ್ ಕರ್ತಾಲೊ. ಬಾಡಾಯೆಚೆಂ 

ಉಲವ್ಣೆ ತಯಾರ್ಚ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ. ಹಿ ಸುಕಿ ಬಡಾಯ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಂಗ್ 

ಹಿಂವಾಳ್ಸೆಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ಪಳೆವ್ನ್ ತಾಚೆ ನವ್ಕರ್ ವಿಜ್ಮಿತ್ ಪಾವ್ಲೆ! ಹಾಂವ್ ಹರ್ 

ಇಂಡಿಯನಾ ಬರಿಂ ದಿಸಾನಾತ್ಲೊಂ. ಮ್ಹಜೊ ಕುತಾಂವ್ ಆನಿ ಉರ್ಮಾಲ್ (ಬೆಂಗಾಲಿ 

ಪಗ್ಡಿ ಕಶಿ), ತಶೆಂಚ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಉಲವ್ಣೆ, ಚಾಲ್-ಚಮ್ಮಣ್ ವಿರಳ್ ವರ್ಗಾಕ್ಬೋಟ್ 

ಜೊಕ್ತಾಲೆಂ. 

“ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಶೆತ್'' ಹಾಚ್ಕಾ ಕಮ್ರ್ಯಾ ಕಡೆಚ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪತ್ಶೇಕ್ ವಸ್ತೆ-ಗೃಹ್ 

ತಯಾರ್ ದವರ್ದೆಲೆಂ. ಏಕ್ಚ್ ಫಜಿಂತ್ ಕಿತೆಂಗಿ ಮ್ಹಳ್ಕಾರ್ ಆಮ್ಕಾಂ “ಪಾಪಿಯಾಂಕ್” 

ಎಕಾಮೆಕಾಚೆಂ ಸಂಭಾಷಣ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಅರ್ಥ್ ಜಾಯ್ದಾತ್ಲ್ಲೆಂ. ತಾಚ್ಕಾ ಭಾವಾನ್ 

ಬರವ್ನ್ ಧಾಡ್ಲ್ಲೆಂ ಹಾತ್ಪತ್ರ್ ಹಾಂವೆ ತಾಕಾ ದಿಲೆಂ. ತಾಣೆ ತೆಂ ವಾಚ್ಲ್ಲೆಂಚ್ 

ತಾಚ್ಕಾ ಕಪಲಾರ್ ಮಿರಿಯೊ ಪಡ್ಚ್ಯೊ ಆನಿ ವಿಸ್ಮಯ್ ಪ್ರದರ್ಕನ್ ಕರ್ನ್ ಥೊಡೊ 

ವೇಳ್ ತೊ ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಪಡ್ಲೊ. ಹಾಂವ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಜಾಲ್ಮಾರ್ ಮ್ಹಜೆಂ 

ನ್ಹೆಸ್ಲ್ಲೆಂ ವಸ್ತುರ್, ಮ್ಹಜಿ ಚಾಲ್-ಚಮ್ಮಣ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಬಹುಶಃ ತಾಣೆ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ಕೀ 

ಹಾಂವ್ ವಿಲಾಯ್ತಾಂತ್ ಸನದ್ ಜೊಡ್ಲ್ಲೊಂ ಇಂಡಿಯನ್ ವಕೀಲ್ ವ ನಕ್ಷಿ 

ಯೆರೋಪಿ ವಕೀಲ್ ಬ್ಯಾರಿಸ್ಟರ್ ಮ್ಹಣೊನ್. ಮ್ಹಾಕಾ ಕಸಲಿಚ್ ಮೊಕಾದ್ಮಾ (ಕೋರ್ಟ್ 

ಕೇಜ್) ತಯಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಆದೇಶ್ ದೀಂವ್ಕ್ ನಾತ್ಲೊ. 
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ಜಾಲ್ಕಾರ್ ತ್ಕಾಚ್ ಆಯಿನ್ನ್ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ತೆನ್ಕಾ ಆಫ್ರಿಕಾಚ್ಕಾ 'ಟ್ರಾನ್ಸ್ವಾಲ್' 

ಸ್ಥಾನಾಂತ್ ಏಕ್ ವ್ಯಾಜ್ಕ್ ಭರಾನ್ ಚಲ್ತಾಲೆಂ. ಜಾಲ್ಕಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ನವ್ಕಾ 

ನ್ಶಾಕ್ ಹ್ಮಾ ಅಪರಿಚಿತ್ ಪ್ರಾಂತ್ಕಾಕ್ ಧಾಡ್ನ್ ಕಾಯಿಂಚ್ ಪ್ರಯೋಜನ್ ನಾ 

ಣೊನ್ ತಾಕಾ ಸುಸ್ತಾಲೆಂ. ಮ್ಹಜಿ ಹುಶಾರಿ ತಶೆಂ ಇಮಾಂದಾರಿ ಆನಿ ಔದ್ಯೋಗಿಕ್ 

ಪ್ರಣಾಯ್ ಹ್ಯಾ ವಿಷಯಾಂನಿ ತೊ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಅಂಧ್ಯಾರಾಂತ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ. ತಾಚೆ 
ಯ್ ಕಾಮ್ ಕರಿನಾತ್ಲ್ಲ್ಯಾ ವಕೀಲಾಕ್ ಸಾಂಬಾಳ್ ಖಂಚ್ಕಾ ಲೆಕಾರ್ ಚಾಲು 

ವರ್ದೊ? ಹೆಂ ಸವಾಲ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಾವ್ಕಾರ್ ಗಿರಾಯ್ಕಾಕ್ ಧೊಸುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ. 

“ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಶೆತ್” ಏಕ್ ನಿರಕ್ಬರಿ ಸಾವ್ಕಾರ್. ಜಾಲ್ಕಾರ್ ತಾಚಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಆನಿ 

ವಿತಾಚ್ಕಾ ಅನ್ಟೋಗಾಚಿ ಗ್ರೇಸ್ಟ್ಕಾಯ್ ತಾಚ್ಯಾ ಚಾಲ್ಕ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಚೆರ್ ನಿಶೆತಾಲಿ. 

ಚಿ ಚತುರಾಯ್ ತಶೆಂ ಅತಿರೇಕ್ ಪ್ರತಿಭಾ, ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಚಿ 

ವೀಣತಾ, ಹ್ಮಾ ತಾಚ್ಕಾ ದೆಣ್ಕಾಂನಿ ತೊ ತಾಚೆಂ ಉದ್ಯಮ್ ಚಲಯ್ತಾಲೊ. ಅಶೆಂ 

ಎಲ್ಲ್ಯಾನ್. “ನತಾಲ್” ಸಂಸ್ಥಾನಾಂತ್ಲೊ ಇಂಡಿಯಾಚೊ ಲೋಕ್ ತಾಕಾ ಭಾರಿಚ್ 

ನಾನ್ಲಾಲೊ. 

ಜಾಲ್ಕಾರ್ ತಾಚೆ ಥಂಯ್ ಏಕ್ ಊಣ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ. ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಶೆತ್ ಕಠಿಣ್ 

ಬಾವಿ ಮನಿಸ್! 

ತೊ ಇಸ್ಲಾಮ್ ಸಮಡ್ತಿ ಥಂಯ್ ವಿಶೇಷ್ ಅಭಿಮಾನಿ ಮನಿಸ್. ಖಂಚ್ಕಾಯ್ 

ಳಾರ್ ತಾಚ್ಯಾ ಸಮಡ್ತಿ ವಿಷ್ಕಾಂತ್ ಅಧ್ಯಯನ್ ಕರ್ದೆಂ, ಹೂ ತಾಚೊ ಹವ್ಕಾಸ್ಚ್ 

ಇಲ್ಲೊ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಧರ್ಮಾಚೊ ಮೇರ್ ನಾತ್ಲೊ ಮಿಶನರಿ. ತಾಕಾ ಅರಬಿಕ್ ಭಾಷೆಚಿ 

ಸಾಹೆತ್ ಮಾತ್ರ್ ಕುಸ್ಕುಟ್ಯೀ ನಾತ್ಲ್ಲಿ! ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಹಂ ಪವಿತ್ರ್ ಪುಸ್ತಕ್ 

ಣ್ಣ, “ಕುರಾನ್'' ಹಾಚೊ ವೊಪಾರಿ, ಅನ್ಟೋಗ್ ಧಾರಾಳ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ. ಹೈ ವಿಶಿಂ 

ಪಾರಿ, ದೃಷ್ಟಾಂತಾಂಕ್ ತಾಚೆಕಡೆ ಬರ್ಲಾಲ್ಚ್ ನಾತ್ಲ್ಲೊ. ಅಶೆಂ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ನೀತಿ 

ಸ್ಟ್ರಾಚೆರ್ ತರ್ಕ್ ವಿತರ್ಕಾರ್ ಪೆಂಕಾಟ್ ಬಾಂದ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಕಾರ್ ವೇಳ್ ಪಾಶಾರ್ 

ಇಲ್ಲೊಚ್ ಕಳಾನಾತ್ಲ್ಹೊ. 

ತಿಸ್ಕೈ ದಿಸಾ “ಡರ್ಬಾನ್' ನ್ಯಾಯಸ್ವಾನ್ (ಛಿಂಟಗ) ಪಳಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಪವ್ನ್ 

ದ್ನ್ ಗೆಲೊ. ಥಂಯ್ಸರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಭಾರ್ ನಾಂವಾಡ್ದಿಕ್ ಮನ್ಶಾಂಚಿ ತಾಣೆ ವಳಕ್ 

ಸ್ನ ದಿಲಿ. ಮ್ಹಾಕಾ ಬ್ಯಾರಿಸ್ಟರ್ ವಕೀಲಾಂಚ್ಕಾ ಬಾಂಕಾರ್ ಬಸಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ತವಳ್ 

ಸ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ದೊಳೆ ವಾಟಾರ್ಸ್ ಪಳೆತಾಲೊ. ನಿಮಾಣೆ ಮ್ಹಜಿ ಪಗ್ನಿ 

ಡುಂಕ್ ಆನಿ ರಿತ್ಕಾ ತಕ್ಷೆನ್ ಕೊಡ್ತಿಂತ್ ರಾವೊಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆದೇಶ್ ದಿಲೊ. 

37೦ವೆ. ಖರೋಖರ್ ಇನ್ಕಾರ್ ಕೆಲೊ ಕೀ, ಮಾತ್ಕಾಚಿ ಪಗ್ನಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ 
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ಸಂಸ್ಕೃತೆಚೆಂ ನ್ಹೆಸಾಪ್. ಪಗ್ನಿ ಕಾಡ್ಜ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಧರ್ಮಾ ವ ಸಂಸ್ಕೃತೆ ಪರ್ಮಾಣೆ 
ಅಟ್ಟಾಂಗ್ ಅವ್ಮಾನ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಪಗ್ನ್ಡಿ ಕಾಡ್ಲಿನಾ. ಬದ್ದಾಕ್ ನ್ಶಾಯಸ್ಡಾನ 

ಭಾಯ್ರ್ ವ್ಹೆಚೊ ನಿರ್ದಾರ್ ಘೆತ್ಹೊ. | 
ತರ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಅಪಾರ್ಥ್ ಘರೃಣ್ ತಶೆಂ ಮೂಡ್ನ್ಕಾಯಾಚೆಂ 

ದಾಯ್ಡ್ ಫಾವೊ ಜಾಲೆಂ. 

“ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಶೆತ್'' ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ವಿವರ್ಸುನ್ ಸಾಂಗ್ತಾ ಕೀ, ಕೊಡ್ತಿಂತ್ 

ಪಗ್ಡಿ, ಚೆಪೆಂ ನಿಕ್ಳಾಂವ್ಹಿ ದಸ್ತೂರ್ ಆಸಾ. ಜಾಲ್ಕಾರ್ ಮುಸುಲ್ಮಾನ್ ರಿತಿರಿವಾಜಿ 

ಪರ್ಮಾಣೆ ತಾಣೆ ಪಗ್ನಿ ದವರೈತ್; ಜಾಲ್ಕಾರ್ ಹೆರ್ ಇಂಡಿಯನಾನ್ ಲೋಕ್ ಕೊಡ್ತಿ ಚೆಂ 

ಮಹಾದ್ವಾರ್ ಭಿತರ್ ಸರಾಜೆ ಜಾಲ್ಕಾರ್ ತಾಣೆಂ ಮಾತ್ಕಾಚೆಂ ಚೆಪೆಂ, ಪಗ್ಡಿ ವ 

ಮುಂಡಾಸ್ ಜರೂರ್ ಕಾಡ್ನ್ ಮಸ್ತಕ್ ರಿತೆಂ ಸೊಡುಂಕ್ಚ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣೊನ್. 

ತಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಲ್ಲಿ ಡರ್ಫಾನ್ ನ್ಯಾಯಸ್ಥಾನಾಚಿ (ಕೊಡ್ತಿಚಿ) ರೇಗ್ರ್ ಆನಿ ಹೊ ತಾಂಚೊ 

ಮಂದಾಮೆಂತ್ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲ್ಲೊ. 

ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ವಿವರ್ಸುನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಕಾರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಲೊಕಾಚೆ ವಿವಿಧ್ 

ಪಂಗಡ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆ. ಏಕ್ ಜಾವ್ನಾ'ಸ್ಲೊ ಮುಸುಲ್ಮಾನ್ ಸಾವ್ಕಾರಾಂಚೊ ಪಂಗಡ್. 

ತಾಂಕಾಂ “ಆರ್ಸಿ” ಮ್ಹಣ್ ಉಲೊ ಕರ್ತಾಲೆ. ದುಸ್ರೊ ತಂಡ್ ವ ಪಂಗಡ್ ಹಿಂದ್ವಾಂಚೊ 

ಆನಿ ತಾಂತುಂ ಪಾರ್ಸಿ ಗುಮಾಸ್ತ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆ. ಜಾಲ್ಕಾರ್ ಹಿಂದು ಗುಮಾಸ್ತಾಂಕ್ 

ತಾಂಚೊಚ್ ವೆಗ್ಳೊ ತಂಡ್ ನೊಂದಂವ್ಕ್ ನಾತ್ಲೊ. ದೆಕುನ್ ತೆ ಆರ್ಫ್ಯಾಂಚ್ಯಾ 

ಗುಂಪಾಕ್ಚ್ ಸೆರ್ವಾಲ್ಲೆ. ಪಾರ್ಸಿ ಗುಮಾಸ್ಟ್ ತಾಂಕಾಂ, “ಪರ್ಮಿಯನ್ಸ್'' ಮ್ಹಣೊನ್ 

ಉಲೊ ಕರ್ತಾಲೆ. ಹೆ ತೀನ್ ತಂಡ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ಮಧೆಂ ಎಕ್ಕಚಾಚೊ ಸೊಲ್ಲೊ ಕರ್ನ್ 

ಪ್ರಜ್ಞಾನ್ ಜಿಯೆತಾಲೆ. ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತಮಿಳ್, ತೆಲುಗು ಆನಿ ಬಡ್ಗಾ ಇಂಡಿಯಾಚೊ 

ಕಾಮ್ಲಾರ್ ಪಂಗಡ್ ಹೆ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆ ಬಹುಮತ್ ಆನಿ ಹ ಕುಲ್ಕಾರ್. 

ಥೊಡೆ ಕಾಮ್ಲಾರ್ "ನತಾಲ್' ಸಂಸ್ಥಾನಾಚ್ಯಾ ಕಾಮಾ-ಎಗ್ರಿಮೆಂಟಾರ್ ಚಡಾವತ್ 

ಜಾವ್ಸ್ ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂಕ್ ಯೆತಾಲೆ. ತಾಂಕಾಂ ಆಡ್ ನಾಂವಾನ್ “ಗರ್ಮಿತ್” ವ 

“ಗರ್ಮಿತ್ಯಾಸ್'' ಮ್ಹಣ್ಣೆ- “ಎಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಕಾಮ್ಗಾರ್''ಮ್ಹಣ್ತಾಲೆ. ಜಾಲ್ಕಾರ್ ಹರಾಂಕ್ 

ಪರಸ್ಪರ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳಾರ್ ಕೇವಲ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ತಾಂಚ್ಕಾ ಕಾಮಾ ಕಡ್ಡೊ ಶಿವಾಯ್ 

ವ್ಯಕ್ತಿಗತ್ ನಾತ್ಹೊ. 

ಗೊರೊ-ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಯೆರೋಪಿಯನ್ ಲೋಕ್ ಹ್ಮಾ ಕಾಮ್ಲಾರಾಂಕ್ “ಕೂಲಿ(ಸ್)” 

ಮ್ಹಣೊನ್ ಉಲೊ ಕರ್ತಾಲೆ. ಚಡಾವತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾಮ್ಲಾರ್ “ಕೂಲಿ” ಗುಂಪಾಚೆ 

ಸಾಂದೆ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆ. ಸರ್ಫ್ ಇಂಡಿಯನಾಂಕ್ “ಕೂಲಿ ವ “ಸಾಮಿ?” ಮ್ಹ ಣೊನ್ 
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ಲೊ. ಕರ್ತಾಲೆ. “ಸಾಮಿ'' ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಸಬ್ದ್ “ಸ್ವಾಮಿ” ಸಂಸ್ಕೃತ್ ಭಾಷೆ ಥಾವ್ನ್ 

ಯಿಲ್ಲೊ, ಮ್ಹಳ್ಕಾರ್ ಧನಿ. | 

ಜಾಲ್ಕಾರ್ ಹಿ ಗಜಾಲ್ ಗೊರೆ ಯೆರೋಪಿ ಲೋಕ್ ನೆಣಾಸ್ಲೆ. ಥೊಡೆ ಇಂಡಿಯನ್ 

ಮ್ಗಾರ್ “ಕೂಲಿ' ಮ್ಹಣ್ತಾಲೆ ಗೊರ್ಕಾಂಕ್. “ತುಮಿ ಆಮ್ಕಾಂ "ಸಾಮಿ' ಮ್ಹಣೊನ್ 

ಲೊ ಕರ್ತಾತ್ ಜಾಲ್ಕಾರ್ “ಸಾಮಿ' ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸಬ್ದಾಚೊ ಅರ್ಥ್ "ಸ್ವಾಮಿ' ಮ್ಹಣ್ಣೆ 

ಧನಿ.” ಆಮಿ ತುಮ್ಮೆ ಧನಿನ ಹಿಂ.” 

ಥೊಡ್ಕಾ ಗೊರ್ಕಾಂಕ್ ಹೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಆಂಗ್ ಕಠಿಣ್ ಹಿಂವಾಳ್ಳೆಂ. ತಾಂಚೊ 

ಗ್ ಕೊಣಾಚೆರ್ ಕಾಡ್ಜೊ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ತಾಣಿಂ ಇಂಡಿಯನಾಂಕ್ ಆನಿ 

ಇಂಚ್ಕಾ ಭಾಷೆಕ್ ಆಡ್ಬೋೊಟೆಂ ಶಿರಾಪಿಲೆಂ.. ತಾಂಚೊ ರಾಗ್-ಸಂತಾಪ್ ಜಿರಯ್ಲೊ. 

ೂರ್ಕಾಂಚ್ಕಾ ಸ್ವ-ಗೌರವಾಕ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಅಕ್ಮಾನ್ ಸೊಸುಂಕ್ ತಾಂಕಾನಾಸ್ತಾನಾ ಸರ್ವ್ 

0ಡಿಯನ್ “ಕೂಲಿ-ವಾವ್ರಾಡ್ಕಾಂಕ್'' ಕಠಿಣ್ ಭೊರಾಚ್ಕಾ ಕಾಮಾಕ್, ಒತ್ತಡಾಕ್ ಆನಿ 

ಳ್ಲ್ಹುಕೆಕ್ ವಳಗ್ ಕರ್ನ್ ಗೊರ್ಕಾಂನಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಶಾಂತಿ ಕರ್ಸ್ ಫೆತ್ತಿ. 

ಹಾಚ್ಕಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ “ಸಾಮಿ” ಮ್ಹಳ್ಳೂ ಸಬ್ದ್ ಕೇವಲ್ “ಕೀಳ್ ವರ್ಗಾಚಿ ಗಾಳ್' 

ಗಾಳಿ ದೀವ್ನ್ ಶಿರಾಪುಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ವಾಪುರ್ತಾಲೆ. 

ಹ್ಮಾ ಭಾಷೆಚ್ಮಾ ಘುಸ್ಪೊಡ್ ಗೊಂದೊಳಾನ್ ಗೊರ್ಕಾಂಕ್ ಜಾಲ್ಲಿ ನಿಂದಾ ಆನಿ 

ಚೊ ರಾಗ್ ಕೊಣಾಚೆರ್ ಕಾಡ್ಜೊ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ಗೊರ್ಯಾಂನಿ ತಾಂಚ್ಕಾ 

್ರೀಧಾಚಿ ಖೊರೊಜ್ ನಿರ್ದೋಶಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾಮ್ಲಾರಾಂಚೆರ್ ಕಾಡ್ಲಿ. ತಾಂಕಾಂ 

ರಂತರ್ “ಯಜ್ಞಪಶು ಬರಿ” ಸಾಕ್ರಿಫಿಸಾಕ್ ತಯಾರ್ ಕರ್ತಾಲೆ. ತಾಂಕಾಂ ಹಿಸ್ಸಾ 

ಾಯ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ದಿತಾಲೆ. ತೆ ಶಿವಾಯ್ ದಗ್ದವ್ಗೆಕ್ ವಳಗ್ ಕರ್ತಾಲೆ. ಹೊ ಅಕ್ಮಾನ್ 

0ದಾ ಘೆವ್ನ್ ಜಾಲ್ಕಾರೀ ಮ್ಹಜೆ ಭಾವ್ ಇಂಡಿಯನ್ ನಿರಂತರ್ ಶ್ರಮಾಧಾನಾಚೊ 

ಕ್ರಿಫಿಸ್ ಭೆಟಯ್ತಾಲೆ. : 

ಹಾಂವ್ ಹ್ಕಾ ಗುಲಾಮ್ಪಣಾಂತ್ ಸಾಂಪಡ್ಡೆಲ್ಮಾ ನಿರ್ದೋಶಿ ಇಂಡಿಯನ್ 

ರ್ಹೆಚೊ ವಕೀಲ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ “ಕೂಲಿ ಬ್ಯಾರಿಸ್ಟರ್ ವಕೀಲ್'' ಮ್ಹಣ್ 

ಲೊ ಕರ್ತಾಲೆ. ಸ್ವ-ಉದ್ಯೋಗ್ ಕರ್ದೆ ಇಂಡಿಯನ್ ದಂಧ್ಯಾವಾಲೆ ತಾಂಕಾಂ “ಕೂಲಿ-- 

ಎವ್ಕಾರ್'' ಮ್ಹಣೊನ್ ಉಲೊ ಕರ್ತಾಲೆ. 

ಕ್ರಮೇಣ್ “ಕೂಲಿ'' ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಸಬ್ದ್ ಸದಾಂಚೊ ಜಾಲೊ. ನವ್ಕಾ ಜನಾಂಗಾಕ್ 

ಎಲಿ'' ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸಬ್ದಾಚೊ ಅರ್ಥ್ ಕಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ಸರ್ವ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾಮ್ಗಾರಾಂಚೆಂ 



172 ಸತ್ 

"“ಆಲ್ಕುಂಜ್'' ವ ಆಡ್ ನಾಂವ್ಚ್ ಜೆರಾಲ್ ರಿತಿನ್ “ಕೂಲಿ'' ವ “ಕೂಳಿ” ಜಾವ್ನ್ 

ಠಿಕ್ಷೆಂ! 

ಥೊಡೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಾವ್ಕಾರ್ ಮುಸುಲ್ಮಾನ್ ಹ್ಯಾ ವ್ಯಂಗ್ಕ್ ಆಡ್ ನಾಂವಾಕ್ 

ಕಾಂಠಾಳುನ್ “ಆಮಿ ಕೂಲಿ ನಹಿಂ ಆಮಿ "ಆರ್ಬಿ ಆ. “ಸಾವ್ಕಾರ್ ಮ್ಹಣೊನ್ 

ಗೊರ್ಕಾಂ ಲಾಗಿಂ ಉರ್ದಿತ್ ಕರ್ಕಾಲೆ. ಥೊಡೆ ಗೊರೆ ಹ್ಯಾ ಫಿರ್ಕಾದೆಚೆಂ ತಾಳ್ಮೂಳ್ 

ಕಳಾನಾಸ್ತಾನಾ, ಭ್ರಾಂತ್ ಜಾವ್ನ್, ಹರೈಕ್ ವಾದ್ ಮಾನುನ್ ಫಘೆತಾಲೆ. 

ಮಾತ್ಕಾಚ್ಕಾ ಪಗ್ಗೆಕ್ ತ್ಕಾ ತೆಂಪಾರ್ ಏಕ್ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ್ ಧ್ಯೇಯ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ. ಎಕಾ 

ಇಂಡಿಯನಾಕ್ ಮಾತ್ಯಾಚಿ ಪಗ್ಡಿ ನಿಕ್ಳಾಂವ್ಕ್ ಆದೇಶ್ ದಿಲೊ ಜಾಲ್ಕಾರ್ ಹೊ 
ಜಾವ್ನಾ'ಸ್ಲೊ ಕಠಿಣ್ ಅಕ್ಕಾನಾಚೊ ಆದೇಶ್ ವ ಆಜ್ಞಾ. ದೆಕುನ್ ಹಾಂವೆ ಆದಿಂಚ್ 

ನಿರ್ದಾರ್ ಘೆತ್ಲೊ ಕೀ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಇಂಡಿಯನ್ ಮುಂಡಾಸಾಕ್ (ರುಮಾಲಾಕ್) ನಿವೃತ್ತಿ 

ದೀವ್ನ್, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ದಸ್ತೂರೆ ಪರ್ಮಾಣೆ ಹೆಟ್ ವ ಚೆಪೆಂ ಚಡಂವ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್. ಆನಿ 

ಅಶೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಮೆಳ್ಚಿ ನಿಂದಾ ವ ದಗ್ಗವ್ಲಿ ಉಣಿ ಜಾತಲಿ ಮ್ಹಣೊನ್. 

ಜಾಲ್ಕಾರ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಶೆತ್ ಹ್ಮಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸೂಚನಾಕ್ ವ ಅಭಿಪ್ರಾಯೆಕ್ 

ವೊಪ್ಪೊನಾ. ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ: “ತುಂ ಜರ್ತರ್ ಅಶೆಂ ಕರ್ಮಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಕ್ರಮೇಣ್ 

ಆಮ್ಚಿ ಮಾನವ್ ಹಕ್ಕಾಂ ಹೆ ಗೊರೆ ಗ್ರಾಸಿತೆಲೆ! ಆಯ್ಚ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಪಗ್ನಿ ಬಸ್ಲ್ಲಿ 

ಎಕಾ ಇಂಡಿಯನಾಚ್ಮಾ ಮಸ್ತಕಾರ್ ಗಾಜಯ್ತಾ ಹಾ ಸಂಕೇತ್. ಹಂ 

ಮುಳಾವೆಂ ಹಕ್ಕ್ ತುಂ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಫೆಶಿ ತರ್ ಫಾಲ್ಕಾಂ ಗೊರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗತ್ ಸಂಗ್ತಿ 

ವಿಶಿಂ ಹಕ್ಕಾನ್ ಮೆತೆರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಮಿ ಆಮ್ಚೆಂ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಹೊಗ್ಗಾವ್ನ್ ಘೆತಲ್ಯಾಂವ್. 

ಆಬ್ಭೆ ಏಕ್ ಪಗ್ನಿ ಬಸ್ತಾ ಮನ್ಶಾಚ್ಯಾ ತಕ್ಲೆರ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಸಂಕೇತ್ ತಾಚ್ಕಾ ತಾಚ್ಕಾ 

ನಾಗರಿಕ್ಟಣಾಚೊ. | 

ಉರ್ಮಲಾಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹೆಟ್ ಜರ್ತರ್ ದವರ್ಕಿ ತರ್ ತುಜ್ಕಾಚ್ 

ನಾಗರಿಕ್ಷಣಾಚ್ಕಾ ದಾಯ್ಜಾಕ್ ತುಂವೆಂಚ್ ವಿಕ್ರಿತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಬರಿಂ ಜಾತಲೆಂ. 

ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಟೊಪಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಔದ್ಯ್ಕೋಗಿಕ್ ಮಾತ್ಕಾ ಕವಚ್ ಆನಿ ಪಗ್ಡಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ 

ಭಾರತೀಯ್ ಸಂಸ್ಕೃತೆಚೆಂ ನ್ಹೆಸಾಣ್. ಹೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ಸಂಕುಚಿತ್ ಮ್ಹಣುಂಕ್ಯಿ 

ಜಾಯ್ನಾ ವ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ್ ವ ನೀತಿ ಶಾಸ್ತ್ರಾಚಿ ಆಡ್ತಿಗ್ ಮ್ಲ್ಹಣೊಂಕ್ಯಿ ಜಾಯ್ನಾ. 

ಹಾಂವ್ ಮಾತ್ರ್ ಹ್ಕಾ 'ಘುಸ್ಟೊಡ್ ಗೊಂದೊಳಾಚ್ಕಾ ಕೇಂದ್ರಾಂತ್ “ದೊಳೆ ಬಂಧ್” 

ಜಾವ್ನ್ ಸಾಂಪಡ್ಲೊಂ. ತರೀ ಮ್ಹಾಕಾ ಸುಸ್ಮಾಲೆಂ ಆಬೈ ಮಿಯಾ ಅಬ್ದುಲ್ ಶತ್, ಹಾಕಾ 

ಆಮಿ ಟೊಪಿ ಮುಂಡಾಸ್ ದವರ್ಲಾರೀ ಏಕ್ಚ್ ಕಿರೀಟ್ ದವರ್ಲಾರೀ ಏಕ್ಚ್. ತಾಕಾ 
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ನೀಯ್ದೊಯಿ ನಾ ವ ಲುಕ್ಸಾಣ್ಯಿ ನಾ ಕಿ ತೊ ಜಾವ್ಹಾ'ಸ್ಲೊ ಮುಸಲ್ಮಾನ್. ತರೀ 

ಚ್ಮಾ ವಾದಾಂತ್ ಗಾಢ್ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ನಿಶೆತಾಲಿ. | 

ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾಮ್ಲಾರಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಮುಖ್ ತೀನ್ ಪಂಗಡ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆ: ಹಿಂದು, 

ಸಲ್ಮಾನ್ ಆನಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್. ನಿಮಾಣೊ ಪಂಗಡ್ ತ್ಕಾಚ್ ಕಾಮ್ಲಾರಾಂಚಿಂ 

ುರ್ಲಿಂ- ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಕೆಲ್ಲಿಂ. 1893 ಪರ್ಕಾಂತ್ ತಾಂಚೊ ಸಂಖೊ ಮಸ್ಟ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ. 

೦ ನವೆಂ ಜನಾಂಗ್ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಕ್ ಗೊರ್ಕಾಂಚಿಂ ವಸ್ತ್ರಾಂ ನ್ಹೆಸ್ತಾಲಿಂ ಆನಿ ತೆ ಚಡಾವತ್ 

ೂಟೆಲಾಂನಿ ವೇಯ್ದರಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ್ನ್ ಪೋಟ್ ಭರ್ತಾಲೆ. | 

ಅಬ್ದುಲ್ ಶೆತ್, ತಾಚಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹೆಟಾಚಿ ಠೀಕಾ ಜಾವ್ನಾ'ಸ್ಲಿ “ತಾಚಿ ಪೊಟ್ಕಾಣಿ” 

$e ಗೊರೆ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮಾಜಿಚೆಂ ವಿಭಜನ್ ಕರ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣೊನ್. 

ತ್ಕಾ ತೆಂಪಾರ್ ಹೂಟೆಲಾಂತ್ ““ವೇಯ್ಬರ್'' ಮ್ಲಳ್ಕಾರ್ ಹೀನ್ ಕಾಮ್; ಚಡಾವತ್ 

ುರ್ಖಾತ್ಕಾಂನಿ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ನವ್ಕರಾಂಚ್ಕಾ ಕಾಮಾ ಪರಿಂ. ಹಿ ಏಕ್ ಅವಶ್ಶ್ ಆನಿ ಗರ್ದೆಚಿ 

ಕರಿ ಜಾಲ್ಕಾರ್ಯಿ, ಸಮಾಜ್ ಚರಣ್ದಾಸಾಕ್ ಲಾಗು ಕರ್ತಾ ಆನಿ ಹೆಂಚ್ 

ತಾಪ್ ಆಜೂನೀ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಸಭಾರ್ ಕಡೆ ವಿರಾಜ್ ಕರ್ತಾ. 

ಜಾಲ್ಮಾರ್ ಮಿಯಾ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಶೆತಾಚೆಂ ಸೂಚನ್ ಹಾಂವೆ ಮಾನುನ್ ಫೆತ್ತೆಂ. 

ನಿ ದೈನಿಕ್ ಪತ್ರಾಂನಿ ಬರೊವ್ನ್ ಘಾಲೆಂ. ಮಾತ್ಕಾಚಿ ಪಗ್ನಿ ದವರ್ದೆ ವಿಶಿಂ ಹೆಂ 

ವ್ನಾಸಾ ಎಕಾ ಪುರಾತನ್ ನಾಗರಿಕ್ ಪರ್ದೆಚೆಂ ಮುಳಾವೆಂ ಹಕ್ಕ್. ಹೂ ವಾದ್ವಿವಾದ್ 

ನಿಕ್ ಪತ್ರಾಂನಿ ಚಲ್ಲೊ. ದಿಸಾಳ್ಕಾಂನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ವೊಲಾಯ್ದೊ, “ಸ್ವಾಗತ್ ನಾತ್ಲ್ಲೊ 

್ರ್ರ ಆನಿ ಫೆಸ್ಟ್, ಪಿಡಾ ಸಮಾಜಿಚಿ ಮ್ಹಣೊನ್. ಥೂಡ್ಕಾಚ್ ದಿಸಾಂ ಭಿತರ್ 

 ವಾಚ್ಛ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಹಜಿ ಧರ್ಮಾರ್್ ವಳಕ್ ಜಾಲಿ. ದಕ್ಷಿಣ್ ಆಫ್ರಿಕಾಂತ್ ಸಭಾರಾಂನಿ 

ನಿಕ್ ಪತ್ರಾಂ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಸಮ್ಮತಿ ದಿಲಿ ಜಾಲ್ಕಾರ್ ಥೂಡ್ಕಾಂನಿ ಮ್ಹಜಿ ಕಠಿಣ್ 

ಕಾ ಕೆಲಿ. 

ಮ್ಹಜಿ ಪಗ್ಡಿ ಮ್ಹಜ್ಮಾ ಮಸ್ತಕಾರ್ ಘಟ್ಟ್ ಬಸ್ಲಿ. ತಿ ಪಗ್ಡಿ ಹಾಂವೆ ಕಿತ್ಕಾಕ್ 

ತಿರ್ ಆನಿ ಕೆದ್ನಾಂ ಸೊಡ್ಲಿ ತಿ ಗಜಾಲ್ ಸವಿಸ್ತಾರ್ ರಿತಿನ್ ಫುಡೆಂ ವಿವರಿಲಾಂ. 

ವಾದಾಳ್'' ಪ್ರೆಟೋರಿಯಾಕ್ ವ್ಹೆಚೆ ವಾಟೆರ್ 

ಡರ್ಬಾನಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಭಾರ್ ಇಂಡಿಯನಾಂಚಿ ವಳಕ್ ಜಾಲಿ. ಶ್ರೀಮಾನ್ 

ವ್ ಎಕ್ಲೊ ಕಥೊಲಿಕ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಆನಿ ಕೊಡ್ಡಿಚೊ ಭಾಷಾಂತರ್ಕಾರ್ (Trans- 

tor) ಆನಿ ಸುಬ್ಬನ್ ಗೊಡ್ಫ್ರೀ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟಾಂಟ್ ಮಿಸಾಂವ್ ಠಾಣ್ಮಾಚೊ ಮೆಸ್ತ್ರಿ 
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ತಶೆಂ ಜೇಮ್ಸ್ ಗೊಡ್ಪಫ್ರಿಚೊ ಬಾಪುಯ್. ತ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾರ್ ಹಾಂವ್ ಮಾನೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಸಿ 

ರುಸ್ತುಮ್ಜೀ ಆನಿ ಆದಾಮ್ಜೀ ಮಿಯಾ ಖಾನಾಕ್ ಭೆಟ್ಟೊಂ. ತಾಂಕಾಂ ಹೆಂಚ್ 

ಪ್ರಪ್ರಥಮ್ ಭೆಟ್ಟ್ಯಾರೀ ಹೆ ಸರ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಕ್ರಮೇಣ್ ಮ್ಹಜೆ ಸಾಂಗಾತಿ ಜಾಲೆ. 

ತ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾರ್ ಪ್ರೆಟೋರಿಯಾ ಕೊಡ್ತಿಚೊ ಆದೇಶ್ ಆಯ್ಲೊ ಕೀ ಅಬ್ದುಲ್ 

ಶೆತ್ ವ ತಾಚ್ಮಾ ಪ್ರತಿನಿಧಿನ್ ಕೊಡ್ತಿಕ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಯ್ದೆ ಮ್ಹಣೊನ್. ಕೊಡ್ತಿಚೆಂ 

ಒರ್ಲರ್ ವ ಆದೇಶ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಶೆತಿನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ವಾಚುಂಕ್ ದಿಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ 

ಸ್ಥಾನಾರ್ ತಾಚೊ ಖುದ್ದ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಜಾವ್ನ್ ವ್ಹಚುಂಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ದೆಕುನ್ ಹಾಂವೆ 

ವಿಚಾರ್ಲೆಂ, “ಹ್ಯಾ ಮೊಕಾದ್ಮಾಂತ್ ಮ್ಹಜೊ ಪಾತ್ರ್ ಕಸಲೊಗಿ?'' ಮ್ಹಣೊನ್. ತಾಣೆ 

ಮ್ಹಾಕಾ ಹಿ ಕೋರ್ಟ್ಕೇಜ್ ಪರಿಪೂರ್ಸ್ ರಿತಿನ್ ವಿವರುನ್ ಸಾಂಗ್ಲಿ. 

ಕೋರ್ಟ್ ಧಾವೊ (ಮೊಕಾದ್ಮಾ) 

ಪರಿಪೂರ್ಡ್ ರಿತಿನ್ ಶಿಕೊನ್ ಅರ್ಥ್ ಕರ್ನ್ ಘೆಜೆ ಪಡ್ಲೆಂ. ಥೊಡೆ ದೀಸ್ 

ಹಾಂವ್ ಜಾಂಧಿುಬಾರ್ ಕೊಡ್ತಿಕ್ ವ್ಹೆತಾನಾ ಹಂಯ್ಚಿ ಕಾನೂನ್ ಕಾಯ್ದ್ವಾಂಚಿ 

ಪರಿಚಯ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲಿ. ಜಾಲ್ಕಾರ್ ಎಕೌಂಟೆನ್ಸಿ ಆನಿ ಗೊಂದೊಳಿಕ್ ಬೇಂಕಿಂಗ್ 

ಕಾನೂನ್ ಹೆಂ ಸಗೈಂ ಮ್ಹಜ್ಮಾ ವಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಗೆಲೆಂ. ಮ್ಹಜಿ ಕೋರ್ಸ್ಕೇಜ್ ರುಜು 

ಕರುಂಕ್ ಎಕೌಂಟ್ಸ್ ದಗಲ್ಪಾಜ್, ಎಕೌಂಟ್ಸ್ ಪರಿಪೂರ್ನ್ ಜಾಣಾ ಆಸ್ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ 

ಮಾತ್ ಹಿ ಕೇಜ್ ರುುಜೊಂಕ್ ಜಾಯ್ತ್ ಶಿವಾಯ್ ಹೆರಾಂಕ್ ಸಾಧ್ ನಾ 

ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಂವ್ ತವಳ್ ತವಳ್ ಘುಸ್ಪಡ್ತಾಲೊಂ. ಫಾವೊತ್ಕಾ ಪರಿ ಎಕೌಂಟ್ಸಾಚ್ಕೊ 

ರುಲಿ ಶಿಕ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಹಾಂವೆ ಬೂಕ್ ಹಾಡ್ದೆ ಆನಿ ನಿರಂತರ್ ಶಿಕೊಂಕ್ ಆರಂಭ್ 

ಕೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪುಷ್ಕಳ್ ಧಯ್ರ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ಅಬ್ದುಲ್ ಶೆತ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಲೊ 

ಕ್ಲಿ. "ಎಕಾ ತೆಂಪಾರ್ ತೊವೀ ಎಕೌಂಟ್ಸಾಚೆಂ ತಾಳ್ಮೂಳ್ ನೆಣಾಸ್ಲೊ ಜಾಲ್ಕಾರ್ 

ತಾಚ್ಕಾ ಸ್ವಂತ್ ಸಾಧನಾನ್ ಆನಿ ಕುಸ್ಕುಟ್ ಜಾಣ್ವಾಯೆನ್ ತೊ ಎಕೌಂಟ್ಸಾಚೆ ಸಗ್ಳೆ 

ಸಮಸ್ಯೆ ಸೊಡಂವ್ಕ್ ಶಿಕ್ಲೊ' ಮ್ಹಣೂನ್. 

ಹಾಂವೆ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಶೆತಾಕ್, “ಪ್ರೆಟೋರಿಯಾ ವ್ಹಚುನ್ ಹಾಂವ್ 

ಥಂಯ್ಚ್ ಕೊಡ್ತ್ಕೇಜ್ ರುಜ್ತಾಂ.'' 

“ತರ್ ತುಂ ವಸ್ತಿ ಕರ್ತಲೊಯ್ ಖಂಯ್ಸರ್?” ವಿಚಾರಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಶೆತ್. 

ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಳೆಂ, “ತುಂ ಖಂಯ್ಸರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ವಸ್ತಿ ಕರುಂಕ್ ಸಾಂಗ್ತಾಯ್ 

ಥಂಯ್ಸರ್ ರಾವ್ತಾಂ.'' 
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ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಶೆತ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ, “ಹಾಂವ್ ಪ್ರೆಟೋರಿಯಾಂತ್ ಥಂಯ್ಚ್ಯಾ ವಕೀಲಾಕ್ 

ರಯ್ತಾಂ, ತೊ ತುಕಾ ಫಾವೊತಿ ವಸ್ತೆಚಿ ಬಂದಬಸ್ಕ್ ಕರ್ತ್ನಲೊ. ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜ್ಮಾ 

ತಿಚ್ಛಾ  “ಮೆಮಾನ್'' ದೋಸ್ಮಿಂಕ್ಯಿ ಬರಯ್ತಾಂ, ಜಾಲ್ಕಾರ್ ತುಕಾ ತಾಂಚಿ 

ರಾಬರ್ ವಸ್ತಿ ಕರುಂಕ್ ಆಡ್ವಾರ್ದಾಂ. ಜರ್ತರ್ ಕೊಣೀ ತುಜಿ ರಿಕಾಡಾಚಿ ಆಟ್ಟಿ 

ಗಿ ಕರ್ನ್ ತಾಂತ್ಲಿಂ ದಸ್ತಾವೇಜಾಂ ವಾಚ್ಚಿಂ ಜಾಲ್ಮಾರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮೊಕಾದ್ಮಾಚೊ 

ಟ್ ಬಹಿರಂಗ್ ಜಾತಲೊ. ದೆಕುನ್ ತಾಂಕಾಂ ಪಯ್ಕಿಲ್ಮಾ ಪಯ್ಸ್ ದವರ್ನೆಂ ಬರೆಂ.” 

“ತರ್ ಹಾಂವ್ ತುಜ್ಕಾ ವಕೀಲಾನ್ ಶೆರಾಯ್ಲೆಲ್ಕಾ ಠಿಕಾಣ್ಕಾಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರ್ತಾಂ” 

ಾಂವೆ ಮುಂದರೂನ್ ಮ್ಹಳೆಂ, “ನರ್ ಮೂಸಾಕ್ ಹೊ ಘುಟ್ ಕಳ್ಹೊನಾ. ಹೊ 

ಮ್ಚ್ಯಾ ಭಿತರ್ಲೊ ಘುಟ್. ತಾಚೆ ಶಿವಾಯ್ ಪ್ರತಿವಾದಿ ಶ್ರೀ ತ್ಕಾಬ್ ಶೆತ್ ತುಜೊ 

“ಶೆತ್ ತ್ಕಾಬ್ ಹಾಜಿ ಖಾನ್ ಮಹಮ್ಮದ್” ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಶೆತ್ ಹಾಚೊ ಲಾಗ್ಕಿಲೊ 

ಯ್ರೊ. ರಾಜಿ ಸಂಧಾನಾ ವಿಶಿಂ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲೆಂಚ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಶೆತ್ ಹಾಕಾ ಚ್ಯಾರ್ 

ಜಾಂ ಜಾಲಿಂ. ಜಾಲ್ಕಾರ್ ತೆದಾಳಾ ಹಾಂವ್ ಡರ್ಬಾನ್ ಯೇವ್ನ್ ಸ-ಸಾತ್ ದೀಸ್ 

ಲ್ಲೆ. ಆಮ್ಚಿ ಎಕಾಮೆಕಾಚಿ ಬರಿ ವಳಕ್ ಪಾಳೊಕ್ಯಿ ಜಾಲ್ಲಿ. ಹಾಂವ್ ದಿಸಾಂದೀಸ್ 

ನೂನ್ ಕಾಯ್ದ್ಯ್ವಾಚೊ ತಶೆಂ ಗಾಂವಾಚೊ ಅನ್ಟೋಗ್ ಫೆವ್ನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಔದ್ಯೋಗಿಕ್ 

೦ಗ್ಮಿಂನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಖೂಬ್ ಮ್ಹಜೆಯಿತ್ಹ್ಲಾಕ್ ಧಯ್ರ್ ಭರೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ. 

“ವ್ಹಯ್, ಕೊಡ್ತಿಂತ್ ತೀರ್ಮಾನ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಕೀ ರಾಜಿ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಕರ್ನ್ ವೇಳ್ ತಶೆಂ 

ನ್ ಉರಂವ್ಚ್ಡೊ ಅಧಿಕ್ ಬರೆಂ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಶೆತ್. ಉಪ್ರಾಂತ್ 

ಣಾಲೊ ತ್ಕಾಬ್ ಶೆತ್ ಸುಲಭಾಯೆನ್ ರಾಜಿ ಸಂಧಾನಾಕ್ ಒಪ್ಪುಂಚೊ ಮನಿಸ್ 

೦. ಆಮ್ಚೆಂ ಅಸ್ಕತ್ಪಣ್ ತಾಚ್ಕಾ ನದ್ರೆಕ್ ಪಡ್ಲ್ಲ್ಯಾಫರಾ ತೊ ಆಮ್ಕಾಂ 

ಸ್ತುಚ್ ಧಾಂಬ್ರಲೊ ಆನಿ ಆಮ್ಚೆ ಕಡ್ಡಿ ವಾಡ್ ಅಸಲ್, ಫಾಯ್ದೊ ಕಾಡ್ನ್ ತಾಚೆ 

ಯ್ರ್ ಫಾರಿಕ್ಟಣ್ ಫಘೆತಲೊ ಆನಿ ಬಾಡಾಯ್ ಕಾತರಲೊ. ದೆಕುನ್, ಚಿಂತುನ್ 

೦ಪ್ ಕಾಡ್'' ಮ್ಹಣಾಲೊ ಅಬ್ದುಲ್ ಶೆತ್. 

ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಶೆತಾಕ್ ಥಾಂಬವ್ನ್ ತಾಕಾ ಸಮಾಧಾನ್ ಕರ್ನ್ ಹಾಂವೆ ಮ್ಲಳಂ: 

ಜೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ಅಶೆಂ ಕೀ ಭೆಷ್ಟೆಂ ತರೀ ಪಯ್ಕೆ ವಿಭಾಡ್ಜ್ಯಾ ಬದ್ದಾಕ್ ರಾಜಿ 
ಧಾನ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಹಜಾರ್ ವಾಂಟ್ಕಾಂನಿ ಬರೆಂ ಫಲಿತಾಂಶ್. ಹಾಂತುಂ ವಾದಿಕ್ 

೦ ಪ್ರತಿವಾದಿಕ್ ಕೊಡ್ತಿಚ್ಕಾ ಬಾಂದ್ಬಾಸಾಂತ್ಲೆಂ ವಿಮೋಚನ್ ಮೆಳ್ತಾ.'' 

ಎಕಾಚ್ ಹಫ್ತ್ವಾನ್ ಹಾಂವೆ ಡರ್ಬಾನಾಕ್ ಪ್ರಣಾಮ್ ಕರ್ನ್ ಫುಡೆಂ ವ್ಹೆಚೆಂ ಪಯ್ಡ್ 

0. ಮಾತ್ರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸವಾಯ್ ಬುಧ್ವ್ಹಂತ್ಕಾಯೆನ್ ತರ್ನ್ ಕ್ಲಾಸಿಂತ್, ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ 
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ಶತ್ ಹಾಣೆ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಚತ್ರಾಯ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಲಿ ಕೀ “ತರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಿಚೆಂ ಪಯ್ಡ್ 

ಜಾವ್ನಾಸಾ ನಹಿಂ ಪುಲ್ಲತ್ ಬಗಾರ್ ಯೆಮ್ಕೊಂಡ್' ಮ್ಹಣೊನ್. ಹಾಂವೆ ತಾಕಾ 

"ಥಾಂಬವ್ನ್' ಸಾಂಗ್ಲೆಂ "ಮ್ಹಜೆ ವಿಶಿಂ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಹುಸ್ಕೊ ಕರಿನಾಕಾ' ಮ್ಹಣೊನ್. 

ಸಾಂಜೆಚ್ಛಾ ನೋವ್ ವೊರಾರ್ ರೈಲ್ಗಾಡಿ ಪಾವ್ಲಿ ಮಾರಿಟ್ಸ್ಬರ್ಡ್- ನತಾಲ್ 

ಸಂಸ್ಥಾನಾಚ್ಮಾ ಮುಖ್ಕ್ ಠಾಣ್ಮಾಕ್. ಕೂಡ್ಲೆ ರೈಲ್ ಗಾಡಿಯೆಚೊ ನವ್ಕರ್ ಪಾರ್ಕೊ 

ಪಾರ್ಕೊ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಹೆವ್ಶಿನ್ ಆಯ್ಲೊ ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ಕೀ, ಮ್ಹಾಕಾ ಭಿಚಾಣಿಂ 

ಪುಣಿ ಜಾಯ್ದೆಗೀ ಮ್ಹಣೊನ್. ತ್ಕಾ ತೆಂಪಾರ್ ರೈಲ್ವೆ ಕಂಪೆನಿ ವಾಟ್ಸುರ್ಯಾಂಕ್ ಭಿಚಾಣ್ಯಾಚಿ 

ಸವ್ಹತಾಯ್ ವದಗ್ಗಿತಾಲಿ. ಪ್ರತ್ಕೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಬಾಳ್ ಭುರ್ಗೆಂ ಆಸ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂಕ್. 

ಹಾಂವೆ “ನಾಕಾ” ಮ್ಹಳೆಂ ಕೀ ಮ್ಹಜೆಕಡೆಂಚ್ ಸ್ವಂತ್ ಬಂದಬಸ್ತ್ ಆಸ್ಲ್ಲಿ. ಇತ್ಲೆಂ 

ಆಯ್ಕೊನ್ ತೊ ಚಲ್ಮಚ್ ರಾವ್ಲೊ ಆನಿ ಕಾಳೊಕಾಂತ್ ಮಾಯಾಗ್ ಜಾಲೊ. 

ಜಾಲ್ಕಾರ್ ತಾಚ್ಕಾ ಪಾಟಾಪಾಟ್ ವಾಟ್ಸುರ್ ಆಯ್ಲೊ ಆನಿ ದೊಳೆ ವಾಟಾರ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ 

ವಯ್ಫ್ ಸಕಯ್ಲ್ ಪಳೆಲಾಗ್ಲೊ. ಹಾಂವ್ ಗೊರೊ ನಹಿಂ ಕಾಳೊ, ಗೊರ್ಕಾಂಚ್ಕಾ 

ಕಂಪಾರ್ಟ್ ಮೆಂಟಾಂತ್ ಕಸೊ ಆಯ್ಲೊ?! ಹೆಂ ಚಿಂತುಂಕ್ ಪಡ್ಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ಕಪಲಾಕ್ 

ಮಿರಿಯೊ ಪಡ್ಗೊ... ಆನಿ ಗಾಢ್ ಚಿಂತ್ಸಾರ್ ಪಡ್ಲೊ! ಹೊ ಗೊಂದೊಳ್ ತಾಕಾ 

ಸೊಡಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ ತಂಗ್ ಜಾಲೊ. ಖಿಣಾ ಭಿತರ್ ಕ್ರೋದಾಚೆಂ 

ಮೋಡ್ ಆಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ತಾಚ್ಕಾ ಮುಖಮಳಾರ್ ಗರ್ವಾಚಿ ಛಾಯಾ ಉದೆಲಿ. ತುರ್ತಾನ್ 

ತೊ ನಿಕಾಳ್ಳೊ ಆನಿ ನದ್ರೆ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್ಲೊ. ಮಾತ್ರ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾನಾ ಆಜೈ 

ಸುಪುಷ್ಕ್ ಕಾಲೆತಿಚ್ಕಾ ದೊಗಾಂ ದಿಂಡ್ಕಾ ಆಫಿಸರಾಂಕ್ ಘವ್ನ್ ಆಯ್ಲೊ. ಸರ್ವ್ 

ಸಹಪ್ರವಾಸಿ ಥಂಡ್ ಗಾರ್ ಜಾಲೆ. ವಾದಾಳಾಚಿಂ ಖುಣಾ ದಿಗಂತಾರ್ ಸಜೀವ್ 

ದಿಸ್ತಾಲಿ! 

ಅಚಾನಕ್ ವಾದಾಳ್ ಆರಂಭ್ ಜಾಲೆಂ. ರೈಲ್ವೆ ಅಧಿಕಾರಿನ್ ಕರ್ಕಸ್ ಸ್ವರಾನ್ 

ಆರ್ಬಟ್ ದೀವ್ನ್, “ಏಕ್ ಮಾರ್ ದೋನ್ ಕುಡ್ಕೆ'' ಉತ್ರಾಂನಿ ಆಜ್ಞಾ ದೀವ್ನ್ ಮ್ಹಳೆಂ 

ಮ್ಹಾಕಾ: “ನಿಕಳ್ ಹಾಂಗಾ ಥಾವ್ನ್ ಹೀನ್ ಚರಣ್ದಾಸಾ...ವ್ಹಚ್ ತುಜ್ಮಾ ವೇನ್ 

ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಾಕ್.'' 

ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಳೆಂ ವ್ಹಡಾ ನಮೃತೆನ್, “ಮ್ಹಜೆ ಕಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ಆಸಾ 

ಆನಿ ಅಶೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಚಿ ಪರ್ಚಣ್ಗ ಆಸಾ. ಹಿ ಸಮ್ಮತಿ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾ 

ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜೆ ಟಿಕೆಟಿ ಸೂಕ್ತ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಆಯ್ಲಾಂ.” 

ರೈಲ್ವೆ ಅಧಿಕಾರಿಚೆಂ “ಪೀಂತ್” ವಿಕೋಪಾಕ್ ಚಡ್ಲೆಂ. ತೊ ರಾಗಾನ್ ಕಡ್ಕಡೊಂಕ್ 

ಸುರು ಜಾಲೊ. ವೀಕ್ ವೊಂಕ್ಕ್ಯಾ ಕ್ರೋಧಾನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ: “ಹಾಂವೆ ಸಾಂಗ್ಲ್ಲಾ, 

ಪರ್ಮಾಣೆ ನಿಕಳ್ ಹಾಂಗಾ ಥಾವ್ನ್ ಆನಿ ಚಲ್ ತುಜ್ಕಾ ವೇನ್ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಾಕ್.' 
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ಸಯ್ರಾಣ್ ಆರಾವ್ನ್ ವ್ಹಡಾ ಸೊಸ್ಲಿಕಾಯೆನ್ ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಳೆಂ ದುಬಾರಿ ತಾಕಾ. 
ಸ್ಹಜೆಕಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಚಿ ಟಿಕೆಟ್ ಆಸಾ. ರೈಲ್ವೆ ದಫ್ತರಾಚಿ ಪರ್ವಣ್ಣಿ ಆಸಾ. ಹಾಂವೆ 

ಸ್ಕೈ ಭರ್ಲ್ಯಾತ್ ಆನಿ ಸಮ್ಮತಿ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲ್ಯಾ. ತ್ಕಾ ದೆಕುನ್ ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವಾಜ್ಪಿ 

ಪಾರ್ಟ್ ಮೆಂಟಾಂತ್ ಆಸಾಂ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ್ ಸಿಟಿರ್ ಬಸೊನ್ ಪಯ್ಣ್ ಕರ್ತಾಂ. 

ವೆ ರೂಲಿ ಮೊಡುಂಕ್ ನಾಂತ್ ವ ರೂಲಿ ತಬ್ದೀಲ್ ಕರುಂಕ್ ನಾಂತ್, ಮ್ಹಾಕಾ 

೦ಗ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಪರ್ಮಾಣೆ ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಟಿಕೆಟಿ ಸೂಕ್ತ್ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ತಶೆಂ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ್ 

ಿಂಕಾರ್ ಬಸ್ಲಾಂ. ಹಾಂತುಂ ಮ್ಹಜಿ ಚೂಕ್ ಕಿತೆಂ ಆಸಾ?' 

“ತುಕಾ ಬರ್ಕಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆ, ತುಂ ಜಾವ್ನಾಸಾಯ್ "ಕೂಲಿ.' ತುಕಾ 

2೦ಗಾಸರ್ ರೀಗ್ ನಾ. ದೆಕುನ್, ತುಕಾ ಪೊಲಿಸಾಂಚ್ಕಾ ತಾಬೆನ್ ದೀಜೆ ಪಡ್ಕಲೆಂ.'' 

ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಳೆಂ ತ್ಕಾ ರೈಲ್ವೆ ಅಧಿಕಾರಿಕ್, “ತುಕಾ ಜಾಯ್ ತೆಂ ಕರ್. ಹಾಂವ್ 

ತ್ರ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಬಸೊನ್ ಪಯ್ಲ್ ಕರ್ತಾಂ. ಮ್ಹಜೆಕಡೆ ಫಸ್ಟ್ಕ್ಲಾಸ್ ಟಿಕೆಟ್ 

ಸಾ ಆನಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಂತ್ ಬಸೊನ್ ಹಾಂವ್ ಪಯ್ಲ್ ಕರ್ತಾಂ. ಹಾಂತುಂ ಚೂಕ್ 

ಲಿ?” 

ಪಾಂಚ್ ಮಿನುಟಾಂ ಭಿತರ್ ಆಬ್ಬೆ ಉದೆಲೊ ಗೊಲಿಯಾಥಾ ಕಸ್ತಾಚೊ ಪೊಲಿಸ್ 

ನನ್ಸ್ಟೇಬಲ್. ಸವಾಲಾಂ ವಿಚಾರ್ಸ್ ವೇಳ್ ವಿಭಾಡ್ಜ್ಯಾ ಬದ್ದಾಕ್ ಆರಾವ್ನ್ ದಧರ್ದೊ 

ಜೊ ಬಾವೊ ತಾಣೆ ಆನಿ ವೊಡ್ಲೊ ಮ್ಹಾಕಾ ಬುರ್ಬುರ್ಕಾಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ನೀಟ್ ಕರ್ನ್ 

ಫಾಕ್ ಗಚ್ಚಿ ದೀವ್ನ್ ಲೊಟ್ಟೊ. ರೈಲ್ ಗಾಡಿಯೆ ಭಾಯ್ರ್ ಅತೀ ಫೊರ್ಸಾನ್. 

೦ಗಾತಾಚ್ ಮ್ಹಜಿ ಸಟ್ಟಿಪೊಟ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಪ್ಲೇಟ್ಪೊರ್ಮಾಂತ್ ಉಡಯ್ಲಿ. 

ಮ್ಹಜಿ ರಿಂಟ್ ಉಡ್ಡಿ. ಕ್ಷಣಿಕ್ ದೊಳ್ಳಾಂಕ್ ಕಾಳೊಕ್ ಆಯ್ಲೊ. ಹೊ 

ಯ್ ಭೊಗುನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸೊಸುಂಕ್ ತಾಂಕಾನಾತ್ಲಿ ಬೆಜಾರಾಯ್ ಜಾಲಿ. ಫಸ್ಟ್ 

ಸಿಂತ್ ಟಿಕೆಟ್ ಮೊಲಾಕ್ ಘೆವ್ನ್ ತರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಿಂತ್ ಪಯ್ಣ್ ಕರುಂಕ್ ಹಾಂವೆ 

ಣ್ ಇನ್ಕಾರ್ ಕೆಲೆಂ. ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ರೈಲ್ ಗಾಡಿ ಸುಟ್ಟಿ ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಥಂಯ್ಚ್ ಸೊಡ್ಡ್ 

ಚ್ ರಾವಿ! 

ಹಾಂವ್ ವೇಯ್ಸಿಂಗ್ ರೂಮಾಂತ್ ಬಸ್ತೊಂ ಕರುನ್ ನಿಯಾಳ್ ಹ್ಮಾ ಅನೀತಿಚೊ. 

ಜಿ "ಲಗೇಜ್' ಹಾಂವೆ ಉಡಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕಡೆಚ್ ಸೊಡ್ಲಿ. ತಿ ರೈಲ್ವೆ ಕಾಮ್ಲಾರಾಂನಿ 

ಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಉಟಯ್ಲಿ ಆನಿ ಬಗ್ಗೆಕ್ ದವರ್ಲಿ. 

ಕಠಿಣ್ ಹಿಂವೆಚೊ ಕಾಳ್, ತೆನ್ಮಾ ಆಪ್ರಿಕಾಚ್ಛಾ ದೊಂಗ್ರಾಳ್ ಪ್ರದೇಶಾರ್. 
ರಿಟ್ಸ್ ಬರ್ನ್ ತ್ಕಾ ಊಂಚ್ ಉನ್ನತ್ ಪ್ರದೇಶಾರ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ. ಜೀವ್ ಹಿಂವಾನ್ 
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ನಿರಂತರ್ ಆಂಕುಡ್ತಾಲೊ. ಹ್ಮಾ ಕಿತಾಪತೆಂತ್ ಮ್ಹಜೊ ಕೋಟ್ ಉರ್ಕೊ ಮ್ಹಜ್ಯಾ 
ಲಗೇಜಿಂತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾತ್ ಪಾಂಗುರ್ಸ್ಂಚ್ ಹಾಂವೆ ರಾತ್ ಫಾಲೆಂ ಕರಿಜೆ ಪಡ್ಲಿ. 

ಪಯ್ಲಾರ್ಕಾಂಚ್ಕಾ ಅತಿಥಿ ಕಮ್ರ್ಯಾಂತ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಉಜ್ವಾಡ್ ನಾತ್ಲ್ಲೊ, ಕಠಿಣ್ 
ಹಿಂವ್ ತಶೆಂ ಸಂಪೂರ್ಡ್ ಅಂಧ್ಕಾರ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ. ಹಾಂವ್ ಹ್ಯಾ ಕರಾಳ್ ಸ್ಥಿತೆಂತ್ 

ಪುಲ್ಲತ್ರ್ ಭೊಗ್ತಾನಾ ಆಬೈ ಏಕ್ ಮನಿಸ್ ಉದೆಲೊ. ತೆದಾಳಾ ಮಧ್ಯಾನ್ ರಾತ್ 

ಜಾಲ್ಲಿ. ಬಹುಶಃ ತೊವೀ ಎಕ್ಸುರೊ, ತಾಕಾ ಉಲಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ. ಜಾಲ್ಕಾರ್ 

ಮ್ಹಜಿ ದುಃ್ಚಿತಿ ಪಳೆವ್ನ್ ತೊ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಪಾಂಯಾನಿಂಚ್ ನಿಕಳ್ಳೊ. 

ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಜೆಯಿತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದುಸ್ಲಿತೆಚೆಂ ಅಧ್ಯಯನ್ ಕೆಲೆಂ. ಹೊ 

ಅಕ್ಮಾನ್ ಆನಿ ಅಮಾನುಷ್ ವರ್ತನ್ ಆನಿ ನಿಂದಾ ಸೊಸುನ್ ಹಾಂವೆ ಹ್ಕಾ ಅನಾಗರಿಕ್ 

ಗಾಂವಾಂತ್ ರಾಂವ್ದೆಂಗೀ ವ ಶೀದಾ ಪಾಟಿಂ ಇಂಡಿಯಾಕ್ ವ್ಹೆಚೆಂ? ಹಂ ಸವಾಲ್ 

ಹಾಂವೆ ವರಯ್ದೆಂ. ಸಬಾರ್ ವೊರಾಂ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲಿಂ. ಕಠಿಣ್ ಹಿಂವಾನ್ ಮ್ಹಜೆ 

ಹಾತ್ಪಾಂಯ್, ದಾಂತಾಂಚಿ ಆಟ್ಟಿಂ ಕಸಲ್ಮಾಚ್ ನಿಯಂತ್ರಣಾರ್ ನಾತ್ಲ್ಲ್ಯಾಬರಿ 

ನಿರಂತರ್ ಆದ್ಭೊನ್ ಪಡ್ತಾಲಿಂ. ಹಾಂವೆ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ಹಿ ಮೊಕಾದ್ಮಾ (ಕೋರ್ಟ್ ಕೇಜ್) 

ಆಖೇರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕೂಡ್ಲೆ ಗಾಂವ್ ಸೊಡ್ಡೊ ಬರೊ ಮ್ಹಣ್. ತರ್ಯಿ ಮ್ಹಾಕಾ, ಹೆ 

ಅಕ್ಮಾನ್ ವಿಸ್ರೊನ್ ಪ್ರೆಟೋರಿಯಾಕ್ ವ್ಹಚುನ್ ಮೊಕಾದ್ಮಾ ರುಬಜ್ಜಿ ತಾಳ್ನಿ ಬಳಾದಿಕ್ 

ಜಾಲಿ. 

ಹಾಂವ್ ಜಾವ್ಹಾಸಾಂ ವಕೀಲ್-ಬ್ಯಾರಿಸ್ಟರ್. ಪ್ರಥಮ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಕರ್ರವ್ಮ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ 

ಗಿರಾಯ್ಕಾಂ ಥಂಯ್ ತಾಂಕಾಂ ಮೊಕಾದ್ಮಾಂತ್ ಜಯ್ತ್ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಚೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಕಾಮ್. 

ಮ್ಹಜೆ ಥಂಯ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ಕಿತಾಪತ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಏಕ್ ಆಡೆಚಿ ಕರಂದಾಯ್. 

ಮ್ಹಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವ ಕರ್ತವ್ಕ್ ಪೂರ್ಣ್ ಕರ್ನಾಸ್ತಾನಾ ಪಾಟಿಂ ಗೆಲ್ಮಾರ್ ಆಬೈೆ 

ಪೊಳ್ಳುರ್ಮಾ ಬರಿ ಜಾಯ್ತ್. ವರ್ನ್ ಭೇದ್, ವ ದುರ್ಡಿರ್ನಾಯ್ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್ ಸಮಾಜೆಚೊ 

ದುರ್ಲುಣ್. ಹಾಕಾ ಧಡೊ ಬಾಂಧುಂಕ್ ಪ್ರಯತನ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್. ಹೆಂ 

ಸುಧಾರಣ್ ಹಾಡ್ಜ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಜೊ ಪಾಶಾಂವ್ ಭೊಗಿಜೆ ಪಡ್ಡಲೊ. 

ವರ್ ಭೇದ್ ಜಾತಿಕಾತಿ ಮಧೆಂ ಹಾಂವೆ ಪಳೆಲಾಂ ಆನಿ ಭಗ್ಲಾಂ ಮ್ಹಜ್ಮಾ ಮಾಂಯ್ 

ಗಾಂವಾಂತ್ ಇಂಡಿಯಾಂತ್. ಜಾಲ್ಕಾರ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ತೆನ್ಕಾ ಆಫ್ರಿಕಾಂತ್ ಹೂ 

ಕರಾಳ್ ವರ್ಣ್ ಭೇದ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ವಿನಾಶಿಕ್. ಹಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಎಡಾ ಗೊರ್ಕಾ ಯುರೋಪಿ 

ಸಂಸ್ಕೃತೆಚಿ ಆನಿ ನಾಗರಿಕ್ಸಣಾಚಿ ಆನಿ ಅಶೆಂ ವರ್ ಭೇದಾಚ್ಕಾ ಖ್ಯಾಸ್ತ್ ಪಿಡೆಂತ್ಲೆಂ 

ವಿಮೋಚನ್ ಜೊಡ್ಡ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಹಾಂವ್ ರುುಜ್ ಮಾಂಡ್ಕಲೊಂ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆ 

ನಿಚೆವ್ ಕೆಲೊ. 
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ಅಶೆಂ ಮೊಕಾದ್ಮಾ ಫೆವ್ನ್ ದುಸ್ರೈಚ್ ದಿಸಾ ಪ್ರೆಟೋರಿಯಾಕ್ ವ್ಹೆಚಿ ರೈಲ್ಗಾಡಿ 
ಲ್ಲಿ. ಕೂಡ್ಲೆ ಹಾಂವೆ ರೈಲ್ವೆಚ್ಛಾ ಜನರಲ್ ಮೆನೆಜರಾಕ್ ತಶೆಂ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಶೆತ್ 

ಕಾಂ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಧಾಡ್ದೆಂ. ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಶೆತ್ ಕೂಡ್ಲೆ ಜನರಲ್ ಮೆನೆಜರಾಕ್ 
ಟೊನ್ ತಾಚ್ಕಾ ರೈಲ್ವೆ ನವ್ಕರಾಂಚಿ ವರ್ತನ್ ಖಂಡನ್ ಕರ್ನ್ ಫಿರ್ಕಾದ್ ಮಾಂಡ್ಲಿ! 

ಪ್ರಾಂತ್ ಮೆರಿಟ್ಸ್ಬರ್ಗ್ ಸಾವ್ಕಾರ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಕ್ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಕರ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ 

ುವೊತೊ ಯೆವ್ಕಾರ್ ಮೆಳಾ ಸಾರ್ಕೊ ಕೆಲೊ. ಇಂಡಿಯನ್ ಸಾವ್ಕಾರ್ ಶಿಬಂಧಿ ಮ್ಹಾಕಾ 

ಳೊಂಕ್ ಫುಡೆಂ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾನಾಕ್ ಆಯ್ಲಿ ಆನಿ ಮ್ಹಣಾಲೆ ಕೀ, ಇಂಡಿಯನ್ ಫಸ್ಟ್ 

ಸೆಕೆಂಡ್ ಖಂಚ್ಕಾಯ್ ಕ್ಲಾಸಿಂತ್ ಪಯ್ಣ್ ಕೆಲ್ಕಾರೀ ಗೊರೆ ಪಯ್ಣಾರಿ ರಗೈ ದಿತಾತ್. 

ತ್ಕಾಚ್ ಸಾಂಜೆರ್ ಹಾಂವೆ ಫುಡ್ಹ್ಯಾ ಪಯ್ಲಾಚಿ ಟಿಕೆಟ್ ಕಾಡಿ ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ 

೦ಿಷ್ಟ್ ಠರಾಯ್ಲೆಲ್ಕಾ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಾಂತ್ ಪಯ್ಣ್ ಮುಂದರಿಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ 

ರಿಟ್ಟ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ರೈಲ್ವೆ ಭಿಚಾಣ್ಮಾಚಿ ಬಂದಬಸ್ತ್ ಕೆಲಿ, ಜಿ ಹಾಂವೆ ಇನ್ಕಾರ್ ಕೆಲ್ಲಿ 

ರ್ಪಾನಾಂತ್. 

ಹೂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲೊ ಬೋವ್ ಮಹತ್ವಾಚೊ “ಜಿವಿತಾಚೊ ಏಕ್ ಅನ್ಟೋಗ್'! 

ರೈಲ್ ಗಾಡಿ ಪಯ್ಸ್ ಮುಂದರುನ್ ಗೆಲಿ ಅನಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಟೌನಾಕ್ 

ರ್ಸ್ ಪಾಯ್ದೆಂ. 

ನಿ ಚಡ್ ಸಂಕಷ್ & 

ರೆಯ್ದ್ಗಾಡಿ ಯೇವ್ನ್ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಟೌನ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ದೀಸ್ ಉಜ್ಜಾಡ್ದಲೊ. ತ್ಕಾ 

ಪಾರ್ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಟೌನಾ ಥಾವ್ನ್ ಜೊಹಾನೆಸ್ಬರ್ಲ್ ರೆಯ್ಲಾಪಾಟೆ ನಾತ್ಲ್ಲೆ. 

ಲ್ಕಾರ್ ಘೊಡೆಗಾಡಿ (5೬೩8೮ ಟಿಂ೩೦೧0) ಆಸ್ಲ್ಲಿ. ಮ್ಹಜೆಕಡೆ ಘೂಡ್ಕಾ ಗಾಡಿಯೆಚಿಯಿ 

ಕೆಟ್ ಆಸ್ಲ್ಲಿ. ಮರಿಟ್ಟ್ಬರ್ಸ್ ರೆಯ್ಲ್ ನಿಲ್ದಾಣಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ರಗೈ ಜಾಲ್ಕಾರೀ, 

ಹಾಂವ್ ಏಕ್ ದೀಸ್ ಲೇಟ್ ಜಾಲ್ಕಾರೀ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಶೆತಾನ್ ಕೋಚ್ 

ಲ್ಮಾಕ್ ಮುಕಾರ್ ಧಾಡ್ಲ್ಲೊ. 

ಜಾಲ್ಮಾರ್ ದಲಾಲ್ಮಾಕ್ ನಿಬಾಕ್ ಏಕ್ ನಿವ್ಹೆ ಜಾಯ್ದೆ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ ಕೀ, ಕಾಳ್ಕಾಂನಿ 

ೂಡ್ಕಾ ಗಾಡಿಯೆರ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ತಾಕಾ ನಾಕಾ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ. ತೊ ರೊಕ್ದೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ 

ಕಾ “ಆಬೈ! ತುಜಿ ಟಿಕೆಟ್ ರದ್ದ್ ಜಾಲ್ಕಾ.'' ಕಾರಣ್ ತೊ ಜುಸ್ತ್ಚ್ ಜಾಣಾ 

ಸ್ಲ್ಲೊ ಕೀ ಹಾಂವ್ ಜಾವ್ನಾಸಾಂ ಇಂಡಿಯನ್ (ಕಾಳೊ) ಆದಿಂ ಥಾವ್ನ್ 

* ಭೇದಾಚೆರ್ ಬಾಂಧುನ್ ಹಾಡ್ಲ್ಲೆಂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಘಟನ್ ನಿರ್ದೊಶಿ ಕಾಳ್ಕಾ 

ಚೆರ್ ಅನಾವಶ್ಶ್ ದುರ್ನಿರ್ಲಯ್ ವ ಪಕ್ಸಪಾತ್ ಹಾಪ್ತಾ. ಪಯ್ಲಾರ್ಕಾಂಕ್ 
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ಗಾಡಿಯೆ ಭಿತರ್ ಜಾಗೊ ಕರ್ನ್ ದಿಂವ್ಚೊ ಕಾಯ್ದೊ ಆಸ್ಲ್ಲೊ ಜಾಲ್ಕಾರ್ ಹಾಂವ್ 
ಜಾವ್ನಾಸಾಂ “ಕೂಲಿ” ಅಪರಿಚಿತ್ ಪರ್ಮಿ ಆನಿ ಪಳೆಂವ್ಕ್ಯಿ ದಿಸ್ಕಾಂ ಬೊಲ್ಕೊಚ್! ತರ್ 
ಎಕಾ ಗೊರ್ಕಾ ಪಯ್ದಾರ್ಕಾಕ್ ಸುಶೆಗಾದಾಚಾ ಜಾಗ್ಕಾರ್ ಬಸವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕೊನ್ಕ್ಯಾರ್ 
ಕುಸ್ಕುಟ್ ಜಾಗೊ ಕರ್ನ್ ದಿಲೊ ಜಾಲ್ಕಾರ್ ಅಡ್ಡಣೆನ್ ಜಾಲ್ಕಾರೀ ಹಾಂವೆ ಸೊಸುನ್ 
ಸುಧಾರ್ಸುನ್ ವ್ಹರಾಜೆ! ಕಿತ್ಕಾಕ್? ಹಾಂವ್ ಜಾವ್ನಾಸಾಂ "ಕಾಳೊ'! ಆನಿ ಕಾಳ್ಕಾ ಪರೆನ್ 

ಕಿತ್ಲಿಚ್ ಅಡ್ಡಣಿ ಜಾಲ್ಕಾರೀ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ದಾಕಂವ್ಕ್ ನಜೊ. ತಾಚೆ ಶಿವಾಯ್ ಸ್ಟೇಜ್- 

ಕೊಚಾಚ್ಮಾ (ಜಡ್ಕಾಚ್ಛಾ) ದೊನೀ ಕುಶಿಂನಿ ಬಸೊಂಕ್ ಫಾವೊತಿ ಬಸ್ಕಾ ಆಸಾ. ಹ್ಮಾ 
ಇಸ್ಕಳ್ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಗೊರ್ಕಾ ಮನ್ಶಾಕ್ ಆರಾಮಾರ್ ಬಸವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕುಸ್ಕುಟ್ 

ಕುಲೊ ತೆಂಕುಂಕ್ ಇಡೆಂ ದಿಲ್ಕಾರ್ ಪುರೊ. ಕಾಳ್ಕಾಂಕ್ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಕಾರ್ ಅಡ್ಡಣಿ 

ಸೊಸುಂಕ್ಚ್ ಜಾಯ್; ನಾ ಜಾಲ್ಕಾರ್ ತಾಣಿಂ ಚಲೊನ್ ವ್ಹಚುಂಕ್ ಜಾಯ್. 

ಹಾಂವ್ ಹಿ ದುಸಸ್ಲಿತಿ ಪಳೆವ್ನ್ ಗುಪಿತ್ಚ್ ಕಠಿಣ್ ಕಷ್ಟಾಲೊಂ. ಹೊ ಜಾವ್ನಾಸಾ 

ಪಾಶಾಂವ್ ಆನಿ ಹಿ ಅಮಾನುಷ್ ದಗ್ದವ್ದಿ. ತರೀ ಕರ್ದೆ ಕಿತೆಂ? ಹಾಂವೆ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ಕಷ್ಟ್ 

ಆನಿ ನಾಲಿಸಾಯ್ ದೆವಾಕ್ ಸಮರ್ಬುನ್ ಪಯ್ಣ್ ಸಂಪಂವ್ಚೆಂ ಅಧಿಕ್ ಬರೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್. 

ಜಡ್ಕಾಚ್ಕಾ ಭಿತರ್ ರಿಗೊಂಕ್ ಕುಸ್ಕುಟ್ ಇಡೆಂ ನಾತ್ಲ್ಲೆಂ. ಅಸಲ್ಮಾ ಪರಿಸ್ಥಿತೆಂತ್ 

ತಾಂಚ್ಕಾ ಪಕ್ಬ್ಪಪಾತಾಕ್ ಬೋಟ್ ಜೊಕ್ಷೆಂ ಜಾಲ್ಕಾರ್ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ತೆ ಮ್ಹಜೆರ್ 

ಬಿಗ್ನೊನ್ ಸಯ್ರ್ಭಯ್ರ್ ಕ್ರಮ್ ಘತಲೆ ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಅಪರಿಚಿತ್ ಜಾಗ್ಯಾರ್ 

ಸೊಡ್ಡ್ ಘೊಡ್ಕಾ ಗಾಡಿ ಘೆವ್ನ್ ಚಲ್ರಚ್ ರಾವ್ತಾಲೆ. ದೇವ್ಚ್ ಜಾಣಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ 

ಮ್ಹಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕಶಿ ರಾವಾತ್ಗಿ ಮ್ಹಣೊನ್. ಅಶೆಂ ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜೆಯಿತ್ಹ್ವಾಕ್ 

ಗುಪಿತ್ ಕಳ್ತಳ್ತಾಲೊಂ. 

ಲಗ್ಬಗ್ ತೀನ್ ವೊರಾರ್ ಆಮ್ಚಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಕೋಚ್ 'ಪಾರ್ಮೆಕಫ್' ಪಾವ್ಲಿ. 

ಜಡ್ಕಾಚ್ಕಾ ಗೊರ್ಕಾ ಸಹ ಚಾಲಕಾಕ್ ಸಿಟ್ ಬದ್ಲುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್ಲ್ಲಿ ವ ಧುಂವ್ರಾ 

ಪಾನಾಚೊ "ಧಮ್ ಮಾರುಂಕ್' ಜಾಯ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ. ತಾಣೆ ಜಡ್ಮಾ ಚಾಲಕ ಕಡ್ಡೆಂ 

ಏಕ್ ಪಿಣ್ಕರ್ ಭಾಣ್ಕರೆಂ ಅಪಾ ಪ್ಲಾಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ಜಡ್ಕಾಚ್ಕಾ ಮೆಟಾರ್ ವ ಪಾಂವ್ಚಾರ್ 

ಸೊಡಯ್ದೆಂ ಆನಿ ಮ್ಹಜೆ ವಯ್ರ್ ದುರ್ಬಿನ್- -ನದರ್ ಖಿಳಾವ್ನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ: 

“ಹೊಯ್...... ಹೊಯ್ ತುಂ...... ಸಹ ತುಂ ಹ್ಯಾ ಗೊಣಿಯೆಚೆರ್ 

ಸ್. ಮ್ಹಾಕಾ ಗಾಡಿ ಚಾಲಕಾಚ್ಕಾ ಬಗ್ಗೆಕ್ ಬಸೊಂಕ್ ಜಾಯ್!'' ಹೆಂ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲೆಂಚ್ 

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆಂಗಾರ್ ಶೆಳೆಂ ಉದಾಕ್ ವೊತ್ಲ್ಲ್ಯಾಬರಿಂ ಜಾಲೆಂ. ಹಿ ನಿಂದಾ ಆರಂಭಾ 

ಥಾವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಠಿಣ್ ಅಸೌಕರ್ಕಾಕ್ ಒಳಗ್ ಕರ್ತಾ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಅಂತರ್ಮಳಾಚಾ 

ಭೊಗ್ಗಾಂನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಿವಾಂತ್ ವಾದಾಳ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ತರ್ಯಿ ಸೈರಾಣ್ ಸಾಂಬಾಳ್ನ್ 
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0ವೆ ಮ್ಹಳೆಂ: “ಆಬೈ ತುಂವೆಂಚ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಹಾಂಗಾ ಭಾಯ್ ಬಸಯ್ದೊಯ್. ಹ್ಮಾ 
ಬ್ರೀತ್ ಥಂಡಿಯೆನ್ ಹಾಂವ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಂಕುಡ್ತಾಂ. ನೀಜ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಮಾರ್ 

ಜಿ ನಿರ್ಧಿಷ್ಟ್ ಠರಾಯ್ಲೆಲಿ ಬಸ್ಕಾ ಆಸಾ ಜಡ್ಕಾ ಗಾಡಿಯೆ ಭಿತರ್ ಆನಿ ಥಂಯ್ಸರ್ 
೦ವೆ ಬಸಾಜೆ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ನಹಿಂಚ್ ಕಠೀಣ್ ತಾಪತ್ರಯಾಂಕ್ ತುಂವೆ 

ಳಗ್ ಕೆಲೊಯ್ ಬಗರ್ ಚಿತ್ರ್ಹಿಂಸೆಕ್. ಆತಾಂ ತುಕಾ ಸುರಕ್ಷಿತ್ ಗಾಡಿಯೆ ಭಿತರ್ 

ಸೊಂಕ್ ಜಾಯ್ ಆನಿ ಮಾದಕ್ ಧುಂವ್ರಾಪಾನ್ ಸೆವೊಂಕ್ ಜಾಯ್! ದೆಕುನ್ 

೦ವೆ ಮ್ಹಜಿ ಸಿಟ್ ಸೊಡ್ನ್ ದೀವ್ನ್ ತುಜ್ಕಾ ಪಾಂಯಾಂಕಡೆ ಬಸೊನ್, ತುಕಾ ಸರ್ವ್ 

ಕರ್ಶ ಸುಶೆಗ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ಜಾಯ್! ಹೆಂ ಹಾಂವ್ ಕೆದಿಂಚ್ ಕರ್ದೊಂನಾ.” 

ಕಠಿಣ್ ಹಿಂವಾಳ್ ವಾರ್ಕಾಕ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಹಾತ್ಪಾಂಯ್ ಹರ್ಕಾರ್ ರಾವಾನಾಸ್ಲೆ! 

೦ತಾಂಚಿಂ ಆಟ್ಟಿಂ ತವಳ್ ತವಳ್ ಪೆಟುನ್ ಪಡ್ತಾಲಿಂ. ಉದ್ಬೇಗಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ 

ಪ್ರೀತ್ ಗಾಗ್ ಯೆತಾಲಿ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಉಲೊಣ್ಕ್ಯಾಚೆಂ ವಾಕ್ಕ್ ಆಖೇರ್ ಜಾಯ್ತೆ 

ಲ್ಕಾರ್ ಎಕಾಚ್ಫರಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆಂಗಾರ್ ವ್ಹಡ್ಲೆ ವಜನ್ ಪಡ್ಲೆಂ. ಹಿಂವಾನ್ 

'ಕುಡ್ಡ್ವಾ ಕುಡಿಕ್ ನಿಷ್ಟುರ್ ಮಾರ್ ಮಾರ್ಲೆ. ಕಿತೆಂ ಘಡ್ತಾ ತೆಂ ಕಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ಹಾಂವೆ 

ಡಿಯೆಚ್ಕಾ ಪಿತುಳ್ಹಾ ಗ್ರಾದಿಕ್ ಆರಾವ್ನ್ ಧರ್ಲೆಂ. ಮಾರಾಂಚ್ಕಾ ಪಾವ್ಸಾಕ್ ಧಾಡೊ 

೦ಧುಂಕ್ ಅಸಕ್ತ್ ಜಾವ್ನ್ ಅಕ್ಲಾಸಾಂನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾನ್ಸುಲಾಕ್ ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಜೊ 

ಇತ್ ಆಡ್ ಧರ್ಲೊ. ಆನ್ಕೇಕಾ ಹಾತಾನ್ ಮೆಳ್ಲ್ಲೆಂ ಆರಾವ್ನ್ ಧರ್ನ್ ಜೀವ್ 

ನಿಂಬಾಳ್ತಾನಾ ಮ್ಹಜ್ಮಾ ಹಾತಾಚಿ ಗಾಂಟ್ ನುರ್ಗಾಲಿ! ತರ್ಯಿ ಹಾಂವೆ ವ್ಹಡಾ 

ಕಿನ್ ಜೀವ್ ವಾಂಚಂವ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಹಾತಾಚಿ ಮೂಟ್ ಸದಿಳ್ ಕೆಲಿನಾ. ಹ್ಯಾ 

ುಸ್ಲಿತೆಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಸ್ಲಿ ಛಾಯಾ ಎಕಾ ಗೊರ್ಕಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಚಿ. 

ಹಾಂವೆ ಆರಾವ್ನ್ ಧರ್ಲ್ಲಿ ಗಾಡಿಯೆಚಿ ಗ್ರಾದ್ ಸೊಡ್ಲಿನಾ. ತಾಣೆ ಮಾರ್ಟೆ ನಿಷ್ಟುರ್ 

ನಾರ್ ಥಾಂಬ್ಲೆನಾಂತ್. ಸಹಪಯ್ಣಾರಿ ಮೌನ್ ಪ್ರೇಕ್ಟಕಾಂ ಬರಿ ಗಪ್ಚಿಪ್ ಬಸ್ಲ್ಲೆ 

ನಿ ಪಳೆತಾಲೆ. ನಿಮಾಣೆ, ಮಾರ್ಸ್ ಮಾರ್ಸ್ ತಾಚೆ ಹಾತ್ ವೂಳ್ಳೆ ಆಸ್ಕಲೆ. ತೊ ಮನಿಸ್ 

ರ್ಹಾಕಾ ಆತಾಂ ಗಲೀಜ್ ಪೊಜ್ಜಾ ಸಬ್ದಾಂನಿ ಶಿರಾಪುಂಕ್ ಸುರು ಜಾಲೊ. ತವಳ್ 

ವಳ್ ಅತೀ ಬಳ್ ಘಾಲ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಗಾಡಿಯೆ ಭಾಯ್ರ್ ಲೊಟುನ್ ಘಾಲುಂಕ್ 

'ಯತನ್ ಕರ್ತಾಲೊ. ಮ್ಹಜ್ಯ್ಮಾ ಹಾತಾಚಿ ಗಾಂಟ್ ಮೊಡ್ಲ್ಲಿ. ಹ್ಯಾ ಹಾತಾನ್ 

ಳ್ಲ್ಲ್ಯಾ ವಸ್ತುಂಕ್ ಆರಾವ್ನ್ ಧರ್ಲೆಂ. ದುಖಿನ್ ಹಾಂವ್ ವಳ್ವೆಳ್ತಾಲೊಂ. ತೊ 

ಡೊ ಘಟ್ಮುಟ್ ಮನಿಸ್. ತಾಣೆ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಠೀಣ್ ಆತಂಕಾಕ್ ವಳಗ್ ಕೆಲೊ. 

ನಿ ಆತಂಕಾಚ್ಛ್ಮಾ ವೆಳಾರ್ ಮ್ಹಜಿ ವೇಳ್ಘಡಿ ಲಾಗಿಂ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಅಶೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ 

ೂಗ್ಲೆಂ. 
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ಥೊಡ್ಮಾ ಸಹಪಯ್ಣಾರ್ಯಾಂಕ್ ಹೆಂ ವರ್ತನ್ ಕಠಿಣ್ ಹೀನ್ ದಿಸ್ಲೆಂ. ವ್ಹಡಾ 

ಭಿರ್ಕತೆನ್ ಪಿಕೊನ್ ಆಕ್ಲಾಸಾಂಚೊ ಆರ್ಬಟ್ ಮಾರ್ನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಎಕ್ಲೊ ಪ್ರಯಾಣಿಕ್, 
“ಹೊಯ್....ಸೊಡ್ ತ್ಕಾ ಭಿರ್ಮತ್ ಮನ್ಮ್ಯಾಕ್..... ಮಾರ್ನಾಕಾ ತಾಕಾ.... ತಾಚಿ 
ಚೂಕ್ ನಾ. ತಾಣೆ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ. ಥಂಯ್ ತಾಕಾ ಬಸೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ಜಾಲ್ಕಾರ್ 
ತೊ ಹಾಂಗಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಬಗ್ಗೆಕ್ ಯೇವ್ನ್ ಆಮ್ಚೈ ಸಾಂಗಾತಾ ಬಸೊಂದಿ.' 

“ನಾ...ನಾ?' ಖೆಂವ್ಹಾಲೊ ತೊ ಗೊರೊ ಮನಿಸ್. ಹೆರಾಂ ಸಹಪಯ್ಣಾರ್ಯಾಂಚಿ, 
ತಾಚ್ಯಾ ಹ್ಕಾ ಕ್ರೂರ್ ವರ್ತನಾಕ್ ಸಮ್ಮತಿ ನಾತ್ಲ್ಲಿ ಪಳೆವ್ನ್ ತಾಚೆಂ ಗರ್ ನಿತ್ಫೊನ್ 
ಆಯ್ಲೆಂ. ಹಳ್ತಾರ್ ಮಾರಾಂಚೊ ಶಿಂವೊರ್ ಉಣೊ ಜಾವ್ನ್ ಆಯ್ದೊ ಬದ್ದಾಕ್ 
ಪೊಜ್ಜ್ಯಾ ಗಾಳಿಂಚೊ ಶಿಂವೊರ್ ಪಡ್ಲೊ. ಮ್ಹಜ್ಮಾ ಬಾವ್ಸ್ಯಾಕ್ ಬಿಗ್ನಿಲ್ಲೊ ಕಟ್ 
ಸದಿಳ್ ಕೆಲೊ. ಜಡ್ಕಾಚ್ಕಾ ಸೆವಕಾನ್ ಮ್ಹಜಿ ಬಸ್ಕಾ ಫೆತ್ಹಿ ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ತಾಚಿ ಬಸ್ಕಾ 
ಸೊಡುನ್ ದಿಲಿ. ಅಶೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಪಯ್ಸ್ ಬಸಾ ಸಾರ್ಕೆಂ ಕೆಲೆಂ. 

ಪ್ರಯಾಣಿಕ್ ತಾತಾಂಚ್ಕಾ ಬಸ್ಕೆಕ್ ಗೆಲೆ ಆನಿ ಪರತ್ ಬಿಗಿಲ್ ವಾಜ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಫರಾ 
ಸ್ಟೇಜ್ ಕೋಚ್ ಆರಂಭ್ ಜಾಲಿ. ಹ್ಯಾ ಕಿತಾಪತೆನ್ ವಿಭಾಡ್ಲಲೊ ವೇಳ್ ಭರ್ತಿ ಕರ್ನ್ 

ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ದೊಡ್ತ್ಯಾ ವೆಗಾನ್ ನಿರಂತರ್ ಆಮ್ಚಿ ಗಾಡಿ ಸುರಾಂಟಿ ಮಾರ್ತಾಲಿ. 

ಮ್ಹಜೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಮಾತ್ರ್ ಕಠಿಣ್ ದಡ್ದಡ್ಮಾಲೆಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ಮಾತ್ರ್ ನೀಜ್ ಜಾವ್ನ್ 

ಅನುಮಾನ್ ಜಾಲೊ ಕೀ, ಹಾಂವೆ ಆರಂಭ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಪಯ್ಣ್ ಸುರಕ್ಷಿತ್ ಆಖೇರ್ 

ಕರುಂಕ್ ಸಾಧ್ಕ್ ಆಸಾಗಿ ಮ್ಹಣೊನ್. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಲ್ಮಾಂತ್ ಕಸಲಿಚ್ ಮಾರಾಮಾರಿ 

ಕರ್ನ್ ಹಾಂವ್ ನೆಣಾಸ್ಲೊಂ. ತವಳ್ ತವಳ್ ತೊ ಕ್ರೂರ್ ಮನಿಸ್ ತಾಚಿ ನಿಷ್ಟುರ್ 

ನದರ್ ಮ್ಹಜೆ ಹೆವ್ಕಿನ್ ಉಡಯ್ತಾಲೊ. ತಾಚೆಂ ನಿಷ್ಟುರ್ ವದನ್ ತಾಚಾ ಭಗ್ಲಾಂಕ್ 

ಬೋಟ್ ಜೊಕ್ತಾಲೆಂ. 

“ಖಂಯ್ದಾಕಿ ರಾವ್ ಸ್ಪೆಂಡರ್ಟನ್ ಪಾವ್ತಾಸರ್! ಹಾಂವ್ ದಾಕಯ್ತಾಂ ತುಕಾ ಕಶೆಂ 

ಸಕಯ್ಲ್ ಬಸ್ಜೆಂಗೀ ಮ್ಹಣೊನ್” ಹ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಚಿ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿ ಮ್ಹಜ್ಮಾ ಆಜ್ಞಾಪಕ್ 

ಮತಿಕ್ ತವಳ್ ತವಳ್ ಆಯ್ಕಾತಾಲಿ. ಹಾಂವ್ ಹ್ಕಾ ನಿಷ್ಟುರ್ ಉತ್ರಾಂಚಿ ಲದಿನ್ 

ಆಯ್ಕೊನ್ ತಂಗ್ ಜಾಲೊಂ. ಹಾಂವೆ ದೆವಾಚಿ ಸಸಾಯ್ ಮಾಗ್ದಿ ಹಂ ದುರಂತ್ 

ಮ್ಹಜೆ ವಯ್ದೆಂ ನಿವಾರುಂಕ್ ಆನಿ ಬಚಾವ್ ಕರುಂಕ್ ಹ್ಯಾ ಖರ್ಗಾಂತ್ಲೊ. 

"ಸ್ಪೆಂಡರ್ಟನ್' ಪಾವ್ತಾನಾ ಕಾಳೊಕ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಹಂಯ್ಸರ್ ಏಕ್ ವ್ಹಡ್ಲೊ ಹಿಂಡ್ 

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಯೆಣ್ಕಾಕ್ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್ಲ್ಲೊ. ಹ್ಮಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಕ್ 

(ಇಂಡಿಯನಾಂಕ್) ಪಳೆಲ್ಲೆಂಚ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಜೀವ್ ಭರ್ದೊ. ರೆಯ್ತ್ ಗಾಡಿಯೆರ್ ಥಾವ್ನ್ 

ಸಕಯ್ಲ್ ದೆಂವ್ಲ್ಲೆಂಚ್ ಉಬಾಳ್ ಯೆವ್ಕಾರ್ ದೀವ್ನ್ ಹ ಮ್ಹಜೆ ಗಾಂವ್ಭಾವ್ 
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 ಣಾಲೆ: “ಆಮಿ ಸಮೆಸ್ತ್ (ಇಂಡಿಯನಾ) ಫುಡೆಂ ಆಯ್ಲಾಂವ್ ಸ್ವಾಗತಾನ್ ತುಕಾ 

ಪವ್ನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ "ಈಸಾ ಶೆತಾಚಾ' ಘರಾ. ಆಮ್ಕಾಂ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಮೆಳ್ಳಾಂ ದಾದಾ 

ಬ್ದುಲ್ಲಾಚೆಂ.'' 

ಹಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಚ್ಯಾರ್ ಭುಜಾಂ ಜಾಲಿಂ. 

ಆಮಿ ಗೆಲ್ಮಾಂವ್ “ಶೆತ್ ಈಸಾ ಹಾಜಿ ಸಮ್ಮರ್ಸಾಚ್ಕಾ'' ದುಖಾನಾಕ್. ಶ್ರೀಮಾನ್ 

ತ್ ಆನಿ ತಾಚೆ ಕಾಮ್ಗಾರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭೊಂವಾರಿ ಎಕ್ಟಾಂಯ್ ಜಾಲೆ. ಹಾಂವೆ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ 
ಕಾಂ ಜಾಲ್ಲೊ ಮ್ಹಜೊ ಭಂಗಸ್ತೊಳ್. ತೆ ಮ್ಹಜಿ ಭಿರ್ಮತ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ತಾಂಚೆ 

ಯ್ ಘಡ್ಲ್ಲಿಂ ಘಡಿತಾಂ ಆನಿ ಜಾಲ್ಲೊ ತಾಂಚೊ ವಿಕ್ಳಾಪ್ ವಿವರುನ್ ಸಾಂಗ್ಲೊ. 

0೦ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲೆಂಚ್ ಮ್ಹಜಾ ಅಕ್ಕಾನಾಚೊ ಪಾಶಾಂವ್ ಆನಿ ನಿಂದಾ ಸೊಸುನ್ 

ರೊಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ್ ತಶೆಂ ದೈಹಿಕ್ ಸಕತ್ ಮೆಳ್ಳಿ. 

; ಬಸ್ಸ್ ಕಂಪೆನಿಚ್ಕಾ ಮ್ಹಾಲಕಾಕ್, ತಶೆಂ ಏಜಂಟಾಕ್ ಹಿ ನಾಲಿಸಾಯೆಚಿ ಗಜಾಲ್ 

ರಿಪೂರ್ಲ್ ರಿತಿನ್ ತಿಳ್ಸಿಜೆ ಮ್ಹಣೊನ್ ಹಾಂವೆ ನಿಚೆವ್ ಕೆಲೊ. ಹೊ ಸಗ್ಳೊ ಗಲೀಜ್ 

ಷಯ್ ವಿವರುನ್, ತ್ಕಾ ಮನ್ಮ್ಯಾನ್ (ಗೊರ್ಕಾನ್) ಮ್ಹಾಕಾ ಕಠಿಣ್ ವತ್ತಡಾಕ್ 

ಳಗ್ ಕೆಲ್ಲೊ ವಿಷಯ್ ಸಂಕ್ಸ್ಷೇಪ್ ರಿತಿನ್ ಸೊಡೊವ್ನ್ ಬರಯ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ 

ತ್ರಾಕ್ ಕೂಡ್ಲೆ ಮ್ಹಾಕಾ ಜವಾಬ್ ಆಯ್ಲಿ - ಹ್ಶ ಪರಿಂ: 

“ತುಜ್ಮಾ ಆಂಗಾರ್ ಹಾತ್ ಘಾಲ್ಸ್ ಹಲ್ಲೊ ಕೆಲ್ಲೊ ಪ್ರಯಾಣಿಕ್ ತುಂ ಪಾಟಿಂ 

_ತಾನಾ ತುಕಾ ಭೆಟ್ಟೊ ಸಂಭವ್ ನಾ. ಆರ್ವಿಲ್ಕಾ ಕಾಳಾರ್ ಆಮಿ ವಿಸ್ಕಳ್ “ಸ್ಟೇಜ್- 

ೋಚ್'' ಹಾಡ್ಲ್ಯಾತ್ ಆನಿ ಚಲೊವ್ಸಾಕ್ ಗಾಢ್ ಅನ್ಟೋಗ್ದಾರ್ ಚಲವ್ಸಿ ಆಮಿ 

ರಾಯ್ಲ್ಯಾತ್. ತುಕಾ ಹೆರಾಂ ಪ್ರಯಾಣಿಕಾಂ ಬರಾಬರ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಬಸೊನ್ ಪಯ್ಣ್ 

೦ಕ್ ಫಾವೊತಿ ಬಸ್ಮಾ ಜರೂರ್ ಆಯ್ತಿ ಆಸ್ಕಲಿಚ್.” 

ಹಂ ಪತ್ರ್ ವಾಚುನ್ ಮಾತ್ಕಾವಯ್ಲೆಂ ವಜನ್ ಭುಂಯ್ ದವರ್ಲೆಲ್ಕಾಬರಿಂ 

ಇಲೆಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ಕಷ್ಟಾಂಕ್ ಒಳಗ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕ್ರೂರ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಚಿ ನೀತ್ ಕರುಂಕ್ 

ಡ್ತಿ ಕ್ ವ್ಹಚೊನ್ ಕಾಂಯ್ ಫಾಯ್ದೊ ನಾ. ದೆಕುನ್, ತೊ ಅಧ್ಮಾಯ್ಚ್ ಹಾಂವೆ 

ಸ್ರೊಂಕ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಪೆತ್ಲೊ. 

ಸಕಾಳಿಂ ಈಸಾ ಶೆತಾಚ್ಕಾ ಮನ್ಮ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕೋಚ್-ಸ್ಟೇಶನಾಲಾಗಿಂ ಆಪವ್ನ್ 

ಲೊ. ಮ್ಹಾಕಾ ವಿಸ್ಕಳ್ ಬಸ್ಕಾ ಮೆಳ್ಳಿ ಆನಿ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ "ಜೊಹಾನೆಸ್ಬರ್ಸ್' 

ಚ್ ರಾತಿಂ ಪಾವ್ಹೊಂ. 
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"ಸ್ಪಂಡರ್ಬನ್' ಜಾವ್ನಾಸ್ಲ್ಲಿ ಏಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ಹಳ್ಳಿ ಆನಿ "ಜೊಹಾನೆಸ್ಬರ್ನ್' ಏಕ್ 

ಮಹಾನ್ ಠಾಣೆ. ಆಬ್ದುಲ್ಲಾ ಶೆತಾನ್ ಜೊಹಾನೆಸ್ಬರ್ಡ್ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ದಾಡ್ನ್ 
"ಮಹಮ್ಮದ್ ಕಾಸಾಮ್ ಕಮ್ರುದ್ದೀನ್' ಹ್ಯಾ ಕಂಪೆನಿಚೊ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಸ್ಟಾಗತ್ 
ಕರುಂಕ್ ಫುಡೆಂ ಆಯ್ಲೊ ಜಾಲ್ಕಾರ್ ತೊ ಮ್ಹಾಕಾ ವಳ್ಕಾಲ್ನಾ ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ತಾಚಿ 
ವಳೊಕೀ ನಾತ್ಲ್ಲಿ. ದೆಕುನ್ ಎಕಾ ಹೊಟೆಲಾಂತ್ ವಸ್ತೆಚಿ ಬಂದಬಸ್ಕ್ ಕದ್ದಿ ಆಲೋಚನ್ 
ಹಾಂವೆ ಕೆಲಿ. ಟೆಕ್ಸಿವಾಲ್ಕಾಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಗ್ರೇಂಡ್ ನ್ಯಾಶನಲ್ ಹೊಟೆಲಾಕ್ 
ವ್ಹರುಂಕ್. ಥಂಯ್ಸರ್ ಹಾಂವ್ ಮೆನೇಜರಾಕ್ ಖುದ್ದ್ ಭೆಟ್ಟೊಂ. "ಮ್ಹಾಕಾ ವಸ್ತೆಕ್ 
ಏಕ್ ಕೂಡ್ ಜಾಯ್” ಮ್ಹಳೆಂ. ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ತೊ ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಪಡ್ತೊ 
ಆನಿ ಮ್ಹಣಾಲೊ: “ಹಾಂಗಾಸರ್ ಹೊಟೆಲಾಂತ್ ವಸ್ಥೆಕ್ ಜಾಗೊ ನಾ” ಅಂವ್ಸರ್ 

ಪ್ರದರ್ಸನ್ ಕರ್ನ್ ತೊ ಆದೇವ್ಸ್ ಮಾಗೊನ್ ತಿರ್ಕಾಸ್ ಚಲ್ಪಚ್ ರಾವ್ಲೊ. 

ಪರತ್ ಏಕ್ ಟೆಕ್ಸಿ ಠರಾಯ್ಲಿ ಆನಿ ಹಾಂವ್ ಮಹಮ್ಮದ್ ಖಾಸಾಮ್ ಕಮ್ರುದ್ದೀನ್ 

ಹಾಚ್ಮಾ ದುಖಾನಾಕ್ ಗೆಲೊಂ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೆಟ್ಟೊ ಆಬ್ದುಲ್ ಘನಿ ಶೆತ್. 

ತೊ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಯೆಣ್ಕಾಕ್ ರಾಕ್ತಾಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಹಾಂವ್ ನೆಣಾಸ್ಹೊಂ. ತಾಣೆ ಮ್ಹಾಕಾ 

ಉಬಾಳ್ ಯೆವ್ಕಾರ್ ದಿಲೊ. ಮ್ಹಜಿ ಅವಸ್ಥಾ ಪಳೆವ್ನ್ ತೊ ಕಾಟ್ ಹಾಸೊ ಹಾಸ್ಲೊ. 

"ಹ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಇಂಡಿಯನಾಂಕ್ ಹೂಟೆಲಾಂತ್ ವಸ್ತೆಕ್ ರೀಗ್ ಮೆಳಾತ್ 

ಮ್ಹಣೊನ್ ತುಂವೆ ಕಶೆಂ ಲೆಕ್ಷೆಂಯ್?'' ತಾಣೆ ಮ್ಹಾಕಾ ಸವಾಲ್ ಘಾಲೆಂ. 

“ಕಿತ್ಕಾಕ್ ನೊಜೊ?'' ಹಾಂವೆ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ. 

"ತುಂ ನವೊ.... ಹೊಡೆ ದೀಸ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲ್ಕಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತುಕಾ ಕಳೊನ್ 

ಯೆತಲೆಂ' ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ. ಕ್ಷಣಾನ್ ಮುಂದರುನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ: “ಆಮ್ಕಾಂ 

ಮಾಹೆತ್ ಆಸಾ ಹ್ಯಾ ಗಾಂವ್ಚಿ ಆನಿ ಅಶೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಮಾತ್ರ್ ಹ್ಮಾ 

ಪುಲ್ಲತ್ರಿಂತ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಜಾತಾ.” 

“ಪಯ್ಕೆ ಜೊಡ್ಡ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಆಮಿ ನಿರಂತರ್ ನಿಂದಾ ಭೊಗ್ತಾಂವ್. ಮಾನವಿಕ್ 

ಮುಳಾವಿಂ ಹಕ್ಕಾಂ ಕಾಳ್ಕಾಂಕ್ ಲಾಗು ಜಾಯ್ದಾಂತ್. ತಿಂ ಗೊರ್ಯಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್. 

ಆಮ್ಚಾ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಾಕ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಮೊಲ್ ನಾ. ಆಮ್ಕಾಂ ಮನ್ಹಾತಿಬರಿ ಲೆಕ್ತಾತ್, 

ಕಠಿಣ್ ವತ್ತಡಾಕ್ ಆನಿ ಪಿಳ್ಣುಕೆಕ್ ವಳಗ್ ಕರ್ತಾತ್. ಹೆಂ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಆಮ್ಚೆಂ ಪ್ರಸ್ತುತ್ 

ಅಶೆಂ ಮುಂದರುನ್ ನಿದರ್ಕಾನಾ ವಯ್ರ್ ನಿದರ್ಕನ್ ದೀವ್ನ್ ತಾಣೆ ವಿವರಿಲೊ 

ಪಾಶಾಂವ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಪರ್ದೆಚೊ, ತಾಂಚ್ಯಾ ಗುಲಾಮ್ಪಣಾಚೊ ಆನಿ ಗೊರ್ಕಾ 

ಸರ್ಕಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ತಾಂಕಾಂ ಮೆಳ್ಳಾ ಅಮಾನುಷ್ ದಗ್ಗೊವ್ನೆಚೊ. 
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ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ, "“ಆಬ್ಸೆ ಹೊ ಗಾಂವ್ ವದ್ದಾಯ್ತಾ ಏಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್, ಆಮ್ಕಾಂ 

೦ಡಿಯನಾಂಕ್, ಫಕತ್ತ್ ದಿಸ್ಫೊಡ್ಡೊ ಗ್ರಾಸ್ ಜೊಡುಂಕ್, ತೆಂವೀ ತಕ್ತಿ ಪಂದಾ 

ಲ್ನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ಕೆಲ್ಮಾರ್ ಮಾತ್ರ್. ತುಜ್ಮಾ ತಸಲ್ಮಾ ಕಾನೂನ್ ಕಾಯ್ದೆ 

ಪರ್ಹ್ಯಾ ಮನ್ಮ್ಯಾಕ್ ಹೊ ಗಾಂವ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಲೊ ನಹಿಂ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ತುಜಿ ದಾಳ್ 
೨೨ 

ಜಾಣಾ... 

ಮುಂದರುನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ, “ಆಬೈ ಇಂಡಿಯನಾಂಕ್ ಕೆದಿಂಚ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವ 

ಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ದೀನಾಂತ್ ದೆಕುನ್, ತುಂವೆ ಫಾಲ್ಕಾಂ ಥರ್ನ್ ಕ್ಲಾಸಿಂತ್ 

ಯ್ಲ್ ಕರಿಜೆ. ಹಾಂಗಾಸರ್ "ಟ್ರಾನ್ಸ್ವಾಲ್ ಸಂಸ್ಥಾನಾಂತ್' ಇಂಡಿಯನಾಂಚಿ ದುಸ್ಥಿತಿ 

ತಾಲ್ ಸಂಸ್ಥಾನಾ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಭಿರಾಂಕುಳ್. ದೆಕುನ್ ಹೊ ಗಾಂವ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ 

ಕಾ ಸಾಂಗ್ಲ್ಲೊ ನಹಿಂ. ಫಾಲ್ಕಾ ತುಕಾ ಪ್ರೆಟೋರಿಯಾ ವ್ಹಚೊಂಕ್ ಆಸಾ.... ಕಸೊ 

0೦ ಪಯ್ಣ್ ಕರ್ತಲೊಯ್ ತೆಂ ತುಂಚ್ ಜಾಣಾಂಯ್.'' 

ಹಾಂವೆ ರೈಲ್ವೆ ಕಂಪೆನಿಚ್ಕಾ ರೂಲಿ-ರೆಗ್ರಾಂಚೊ ಬೂಕ್ ಹಾಡಯ್ಲೊ ಆನಿ ಭೋವ್ 

ತ್ರಾಯೆನ್ ವಾಚುನ್ ಅಡ್ತಿಗಾಂಚರೆ ಅಧ್ಯಯನ್ ಕರ್ತಾನಾ ಆಬೈ ಕಾಳ್ಕಾ ಆಂಬ್ರಾರ್ 

€ರ್ ಉದೆಲೆಂ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ವಾಲ್ ರೈಲ್ . ಕಂಪೆನಿಚೊ ಆಧಿಕೃತ್ ಅಡ್ತಿಗೊ 

“ಪುರಾಣಾಚ್ಕೊ''. ವೇಳ್-ಕಾಳ್ ಬದ್ದಾಲ್ಕಾರೀ ಅಡ್ತಿಗೊ ಬದ್ದೊಂಕ್ ನಾತ್ಲ್ಲೋ. 

ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಳೆಂ ಶೆತ್ ಆಬ್ದುಲ್ ಘನಿಕ್, “ಮ್ಹಾಕಾ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಂತ್ ವ್ಹಚೊಂಕ್ 

ಸಾಯ್; ನಾಂವೇ ಹಾಂವ್ ಟೆಕ್ಸೆರ್ ವ್ಹೆತಾಂ. ಫಕತ್ತ್ 31 ಮಯ್ದಾಂಚಿ ವಾಟ್.” 

ಶೆತ್ ಆಬ್ದುಲ್ ಘನಿನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಚತ್ರಾಯ್ ಸಾಂಗ್ಲಿ. ವೊರೊವ್ನ್ ನೆರಾವ್ನ್ 

ಮಾಣೆ ತೊ ವಪ್ಪಾಲೊ ಪಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಂತ್ ವ್ಹೆಚೈವಿಶಿಂ. ತೈಚ್ಚ್ ಪರ್ಮಾಣೆ ಸ್ಟೇಶನ್ 

ಮಾಸ್ಟರಾಕ್ ಏಕ್ ಪತ್ರ್ ಧಾಡ್ದೆಂ. ಹಾಂವೆ ಬರಯ್ಲೆಂ ಕೀ “ಹಾಂವ್ ಜಾವ್ನಾಸಾಂ 

ಕಕೀಲ್- ಬ್ಯಾರಿಸ್ಟರ್. ಮ್ಹಾಕಾ ಪ್ರೆಟೋರಿಯಾ ಕೂಡ್ಲೆ ಪಾವಾಜೆ ಆನಿ ಹಾಂವೆ ಫಸ್ಟ್ 

್ಲಾಸಿಂತ್ ಪಯ್ಣ್ ಕರ್ದೊ ನಿರ್ಧಾರ್ ಕೆಲಾ. ತುಜ್ಕಾ ಜಾಪಿಕ್ ರಾಕೊನ್ ರಾವೊಂಕ್ 

ೌಧ್ಯ್ ನಾ ದೆಕುನ್ ಹಾಂವ್ ತುಜಿ ಜಾಪ್ ಸ್ಟೇಶನಾಂತ್ಚ್ ಖುದ್ದ್ ಫೆತಾಂ. ಮ್ಹಜಿ 
ನಿಸ್ಮಾ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಂತ್ ಬುಕ್ ಕರ್ನ್ ನೊಂದಯ್. ಹಾಂವೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟಿಕೆಟ್ 

ತೆಪ್ಲಾಯ್ಲ್ಯಾ.'' 

ಪ್ರತಿ ಜವಾಬ್ ದೀ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಲ್ಮಾಕ್ ಏಕ್ ಕಾರಣ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂಕೀ, 

ರಿನಿಶಿಂ ದಿಲ್ಲ ಜವಾಬ್ ತಬ್ದೀಲ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಂ. ತೊ ಸ್ಟೇಶನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ 

ೀಜ್ ಜಾವ್ನ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಮಾಗ್ಗೆ ಇನ್ಕಾರ್ ಕರ್ತಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾ 

ತಸ್ಲ್ಲೊಂ ಕೀ, ಹಾಂವ್ ಜಾವ್ನಾಸಾಂ "ಕೂಲಿ ವಕೀಲ್'. ಜರಿತರಿ ಹಾಂವ್ ಕೊಡ್ತಿಚ್ಕಾ 
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ಸುಟಾರ್ ನ್ಯಾಯಸ್ಥಾನಾಚ್ಮಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಬರಿಂ ಮರ್ಲೆನ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ತಾಣೆ ನಿರ್ದಾರ್ 
ಬದ್ದುಂಕೀ ಸಾಧ್ ಆಸಾ. ದೆಕುನ್ ಹಾಂವ್ ಕೊಡ್ತಿಚ್ಛಾ ಮಜ್ಬೂತ್ ವಸ್ತ್ರಾಂನಿಂಚ್ 
ತಾಚಾ ಭೆಟೆಕ್ ಗೆಲೊಂ ಆನಿ ತಾಚಾ ಜನೆಲಾಚ್ಕಾ ಕೌಂಟರಾರ್ ಪಯ್ಕೆ ದವರ್ನ್ ಫಸ್ಟ್ 
ಕ್ಲಾಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ಮಾಗ್ಗಿ. 

ತಾಣೆ ಘನ್ ಆರಾವ್ನ್, ಗಾಲ್ಬುಟಾಂ ತಾಂಬ್ಕಿಂ ಕರ್ಟ್, ಬಿಕ್ಕೊನ್ ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ. 

“ತುಂವೆ ಮ್ಹಾಕಾ ನೋಟ್ ಧಾಡ್ಲ್ಲೊಯ್''? ಸ್ಟೇಶನ್ ಮಾಸ್ಟರಾನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ... 

“ತೆಂ ಸತ್”. ಹಾಂವೆ ಮುಂದರುನ್ ಮ್ಹಳೆಂ. “ಮ್ಹಾಕಾ ಏಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ 
ಟಿಕೆಟ್ ದಿಲಿ ಜಾಲ್ಮಾರ್ ವ್ಹಡ್ಲೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಜಾತೊ. ಮ್ಹಾಕಾ ಆಜ್ಚ್ ಪ್ರೆಟೋರಿಯಾ 
ಪಾವೊಂಕ್ ಜಾಯ್.” 

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಉಬಾರ್ ಕದೆಲಾರ್ ತೊ ವೊಣ್ಗೊನ್ ಬಸೊನ್ ನಿರ್ಮಳ್ ಹಾಸ್ಲೊ. 
ಕರುಣಾಯೆಚಿ ನದರ್ ಮ್ಹಜೆರ್ ಘಾಲ್ನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ: “ಆಬೈ ಹಾಂವ್ ಹೊಲೆಂಡಾಚೊ, 

ನಹಿಂ ಹಾಂವ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ವಾಲ್ಚೊ. ತುಂ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಮ್ಹಾಕಾ 
ಕಳ್ತಾ ಆನಿ ತುಜಿ ಬಿರ್ಮತ್ಯೀ ದಿಸ್ತಾ. ಜಾಲ್ಕಾರ್, ತುಕಾ ಟಿಕೆಟ್ ಜಾಯ್ ತಿ ಫಸ್ಟ್ 

ಕ್ಲಾಸಿಚಿ ದಿತಾಂ, ಮಾತ್ರ್ ಗಾರ್ಡ್ ಯೇವ್ನ್ ತುಕಾ ಥರ್ನ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ವ್ಹಚ್ ಮ್ಹಣಾತ್ 

ಜಾಲ್ಕಾರ್ ಕೂಡ್ಲೆ ತುಂವೆ ತುಜಿ ಸಾಟ್ಲಿಪೊಟ್ಲಿ ಘೆವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರಾಜೆ. ಮಾತ್ರ್ 

ಮ್ಹಜೆಂ ನಾಂವ್ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಕಾಡುಂಕ್ ನೊಜೊ, ಆನಿ ತುಂವೆ ರೈಲ್ವೆ ಕಂಪೆನಿಚೆರ್ 

ದಾವೊ ಮಾಂಡುಂಕ್ ನಜೊ. ದೆಕುನ್, ತುಕಾ ಹಾಂವ್ ಬರೆಂ ಪಯ್ಲ್ ಮಾಗ್ತಾಂ. 

ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳ್ತಾ ತುಂ ಜಾವ್ನಾಸಾಯ್ ಮಾನೇಸ್ತ್ ಶಿಕ್ಪಿ ನಾಗರಿಕ್ ಮ್ಹಣೊನ್.” 

ಹ್ಮಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಉತ್ರಾಂಚೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಕರ್ನ್ ತಾಣೆ ಮ್ಹಾಕಾ ಟಿಕೆಟ್ ದಿಲಿ. 

ಆಬ್ದುಲ್ ಶೆತ್ ಘನಿ ಸ್ಟೇಷನಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಾಂವ್ಕ್ ಆನಿ ಬರೆಂ ಪಯ್ಣ್ 

ಮಾಗೊಂಕ್. ಪುಣ್ ತಾಣೆ ಮ್ಹಾಕಾ ಮ್ಹಳೆಂ: “ಆಬ್ಳೆ ಗೊರೊ ರೈಲ್ವೆ ಗಾರ್ಡ್ ಮಾತ್ರ್ 

ತುಜಿ ಪಾಟ್ ಸೊಡ್ಡೊನಾ. ತುಕಾ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಂತ್ಲೊ ಉಟಯ್ತಲೊ. ಎಕಾದಾವೆಳಾ 

ತಾಣೆ ಸೊಡ್ಡ್ಯಾರೀ ಗೊರೆ ಸಹಪ್ರಯಾಣಿಕ್ ತುಂ ಥರ್ದ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ವ್ಹೈತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ 

ತುಜಿ ಬೀದ್ ಆಂಬುಡ್ತಲಿ....” 

ಹಾಂವ್ ಶೀದಾ ಗೆಲೊಂ ಆನಿ ಬಸ್ಲೊಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ನೊಂದೊಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಬಸ್ಕರ್, 

ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಂತ್. ರೈಲ್ ಗಾಡಿ ಸುಟ್ಟಿ. ಗರ್ಮಿಸ್ಟನ್ ಸ್ಪೇಶನಾಂತ್ ಅಚಾನಕ್ ಗಾರ್ಡ್ 

ಉದೆಲೊ! ಮ್ಹಾಕಾ ಪಳೆಲ್ಲೆಂಚ್ ತೊ ತಾಪ್ಲೊ. ಮುಗ್ರೂರ್ ವದನಾನ್ ಹಾಂಡ್ಕೊರ್ 

ರೆಡ್ಕಾಬರಿಂ ತಕ್ಷಿ ಉಬಾರ್ನ್ ಮ್ಹಜೆರ್ ಖಿಳಾಯ್ದೆಲಿ ನದರ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಘುಂವ್ಹಾಯ್ಲಿ 
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ಇ. ವ್ಹಡಾ ಜಡಾಯೆನ್ ಸವ್ಕಾಸ್ ಹಾತ್ ಉಬಾರ್ಲೊ ಆನಿ ಎಕಾ ಬೊಟಾನ್ ಸಂಜ್ಞಾ 

ರ್ನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ, ಶೀದಾ ಥರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ವ್ಹಚೊಂಕ್. 

ಹಾಂವೆ ತಾಕಾ ಮ್ಹಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ದಾಕಯ್ದಿ. “ತೆಂ ವ್ಹಡ್ ನ್ಹಯ್. 

ಏಕಾ ಅಧಿಕ್ ಪ್ರಸಂಗ್ ನಾಕಾ. ಪಯ್ದೆಂ ನಿಕಳ್, ಚಲ್ ಹರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್'' ರೈಲ್ವೆ ಗಾರ್ಡ್ 

ಕೆಂವ್ಹಾಲೊ. 

ಫಕತ್ತ್ ಏಕ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪ್ರಯಾಣಿಕ್ ತ್ಕಾ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಾಂತ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ. 

ೊ ಮೆತೆರ್ ಜಾಲೊ ಆನಿ ಶಡ್ಕ್ ಉತ್ರಾಂನಿ ಮ್ಹಣಾಲೊ: “ತುಂ ಹ್ಯಾ ಪ್ರಯಾಣಿಕಾಕ್ 

'ತ್ಕಾಕ್ ದಂಡ್ಸಿತಾಯ್? ತುಕಾ ದಿಸ್ತಾ... ತಾಚೆಲಾಗಿಂ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ಆಸಾ 

ಮ್ಹಣೊನ್. ಮ್ಹಾಕಾ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಶಿಣ್ ನಾ ತಾಣೆ ಮ್ಹಜಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಪಯ್ಣ್ 

ಲ್ಕಾರ್.'' ಮ್ಹಜೆ ಹವ್ಕಿನ್ ನದರ್ ಜೊಕುನ್ ತೊ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪ್ರಯಾಣಿಕ್ 

ಸ್ಹಣಾಲೊ: “ತುಂ ಥಂಯ್ಚ್ ಬಸ್ ಆನಿ ಸುಶೆಗಾದ್ ಪಯ್ಣ್ ಕರ್.” 

ಹಂ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲೆಂಚ್ ರೈಲ್ವೆ ಗಾರ್ಡ್ ಆಂಗ್ ಹಿವ್ಭಾವ್ನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ: “ಕೊಣ್ 

ಸರ್ವಾ ಕ್ರಾ ತುಕಾ ತುಂವೆ “ಕೂಲಿ'” ಸಾಂಗಾತಾ ಪಯ್ಣ್ ಕೆಲ್ಮಾರ್?'' ತೊ ಚಲ್ತಚ್ 

ವೊ... 
eo 

ಸಾಂಜೆಚಾ 8 ವೊರಾರ್ ರೈಲ್ ಗಾಡಿ ಪ್ರೆಟೋರಿಯಾ ಪಾವ್ಲಿ. 

ಸುರೈಚೋೊ ದೀಸ್ “ಪ್ರೆಟೋರಿಯಾ'ಂತ್ 
ಹಾಂವ್ ಚಿಂತಾಲೊಂ ಜರಿತರಿ ದಾದಾ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಕಾಮಾರ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ತಾಚೊ 

ನಕೀಲ್ ಪುಣೀ ಮ್ಹಾಕಾ ಮೆಳೊಂಕ್ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಶನಾಕ್ ಫುಡೆಂ ಯೆತಲೊ ಮ್ಹಣೊನ್. 

ರಾಜಕೀಯ್ ವಾತಾವರಣಾ ಪರ್ಮಾಣೆ ಗೊರ್ಮಾಂಚ್ಮಾ ಘರಾಂನಿ ಇಂಡಿಯನಾಂಕ್ ರೀಗ್ 

ನಾತ್ಲ್ಲಿ. ಇಂಡಿಯನಾಂಚ್ಕಾ ಘರಾ ವಸ್ತಿ ಕರುಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ನಾಕಾ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ. 

ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳೊನ್ ಆಯ್ಲೆಂ ಕೀ, ಮ್ಹಾಕಾ ಖಂಚಜರೆಯೀ ಹೊಟೆಲ್ ರೀಗ್ 

ನಿಂವ್ಲಂನಾ ಮ್ಹಣೊನ್. 

ಶೆಂಬೊರ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಪ್ರೆಟೋರಿಯಾ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಶನ್ ಸಂಪೂರ್ಲ್ ವಿರಳ್ 

ತೆಸ್ಲ್ಲೆಂ. ಬೋವ್ ಥೊಡೆ ಪಯ್ಲಾರಿ, ಆನಿ ಬೀದಿಂಚೆ ದಿವೆ ಕಠಿಣ್ ಕ್ಸೀಣ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆ. 

ಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕ್ ವ್ಲೆತಾಸರ್ ಹಾಂವ್ ರಾಕ್ಷೊಂ ಆನಿ ಟಿಕೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಟರಾಕಡೆ ಮ್ಹಾಕಾ, 

ರ್ಹಾನ್ಶಾ ಮಟ್ಟಾಚ್ಕಾ ವಸ್ತೆ ಗೃಹಾಕ್ ವಾಟ್ ದಾಕೊಂದವ್ಕ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ. ಆನಿ ಮುಂದರುನ್ 

್ಲುಳೆ, “ರಾತ್ ಫಾಲೆಂ ಕರುಂಕ್ ಸ್ಟೇಶನಾಂತ್ಚ್ ಹಾಂವ್ ರಾವೊಂಕೀ ತಯಾರ್ 

ಸಾಂ” ಮ್ಹಣೊನ್. 
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ನೀಜ್ ಜಾವ್ನ್ ಇತ್ತಂ ವಿಚಾರುಂಕ್ಯಿ ಮ್ಹಾಕಾ ನಾಕಾ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ ಕೀ ಗೊರ್ಕಾಂಚಾ 

ತೊಂಡಾಂತ್ಲಿಂ ಅಕ್ಕಾನಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಠಿಣ್ ದುಖ್ತಾಲಿಂ. 

ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಜಿ ಟಿಕೆಟ್ "ಟಿಕೆಟ್-ಕಲೆಕ್ಟರಾಚ್ಕಾ' ಹಾತಾಂತ್ ದಿತಾನಾ ಸಮೆಸ್ಟ್ 
ಪಯ್ಣಾರಿ ವ್ಹಚೊನ್ ಫ್ಲೇಟ್ಪೊರ್ಮಾಕ್ ಪಾವ್ಲೆ. ತೆಂ ಏಕ್ ನಿರ್ದನ್ ಬಾಂಧಾಪ್ ಕಶೆಂ 
ದಿಸ್ತಾಲೆಂ. ಹಾಂವೆ ವಸತಿಗೃಹಾ ವಿಶಿಂ ಟಿಕೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಮಹಾಶಯಾಲಾಗಿಂ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ. 
ತಾಣೆ ಮರ್ಯಾದಿನ್ ಜವಾಬ್ ದಿಲಿ! ಅಶೆಂ ಉಲವ್ಲೆ ಚಲ್ತಾನಾ ಲಾಗ್ಸಾರ್ಚ್ ಎಕ್ಲೊ 
ಅಮೆರಿಕನ್ ಖಾಫ್ರಿ ರಾವೊನ್ ಆಯ್ಕಾತಾಲೊ. ತೊ ಪುಡೆಂ ಯೇವ್ನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ: 
“ತುಂ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪರ್ಕಿ, ತುಕಾ ಕೊಣೀ ವಳ್ಳಿಚೆ ನಾಂತ್. ತುಂ ಯೇ ಮ್ಹಜಾ 
ಸಾಂಗಾತಾ. ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ಲ್ಲಾನ್ಯ್ಯಾ ಹೊಟೆಲಾಕ್ ಆಪವ್ನ್ ವ್ಹರ್ತಾಂ. ಹೊಟೆಲಾಚೊ 
ಧನಿ ಎಕ್ಲೊ ಅಮೆರಿಕನ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ತೊ ಮ್ಹಾಕಾ ಬರೊ ವೊಳ್ಳಾತಾ. ತೊ ತುಕಾ 

ವಸ್ತೆಕ್ ಕಮ್ರೊ ದಿತಲೊ.” 

ಪರ್ಕಿ ಗಾಂವ್, ಪರ್ಮಿ ಮನಿಸ್ ಆನಿ ಪರ್ಮಿ ವಾತಾವರಣ್. ಮ್ಹಜೆ ಥಂಯ್ ಏಕ್ 

ದುಭಾವ್ ವಿರಾಜ್ ಕರ್ತಾಲೊ. ಜಾಲ್ಕಾರ್ ಹಾಂವೆ ತಾಕಾ ಧನ್ಯವಾದ್ ಸಮರು್ಪುನ್ 

ತಾಚೆಂ ಉತಾರ್ ಮಾನೂನ್ ಹಾಂವ್ ತಾಚಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಗೆಲೊಂ. ತೊ ಮ್ಹಾಕಾ ಎಕಾ 

"ಜೊನ್ಸ್ಟನ್ ಫೆಮೆಲಿ ಹೊಟೆಲ್'' ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ವಸ್ತೆ ಗೃಹಾಕ್ ಆಪವ್ನ್ ವ್ಹರ್ನ್ ಗೆಲೊ. 

ಹೊಟೆಲಾಚಾ ಧನಿಯಾಕ್ ಮೆಕ್ಳೆಂ ಕರ್ನ್ ಬಗ್ಲೆಕ್ ಆಪವ್ನ್ ವ್ಹರ್ನ್ ತೊ ಆನಿ ಖಾಫ್ರಿ 

ದಾದ್ಲೊ ಮನಿಸ್ ನಿಗೂಢ್ ಉಲಯ್ದೆ. ಭಾಯ್ ಯೇವ್ನ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಗೊರೊ 

ಮ್ಹಾಲಕ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ: “ಆಬೈ ಹೆಂ ಹೊಟೆಲ್ ಗೊರ್ಕಾ ಯೆರೋಪಿಯನಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ 

ವಸ್ತೆಕ್ ಘೆತಾ. ಜಾಲ್ಕಾರ್ ಎಕೆ ರಾತಿಕ್ ಮಾತ್ರ್ ರಾವೊಂಕ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಹಾಂವ್ ತುಕಾ 

ಕಬೂಲ್ ಆಸಾಂ. ಮಾತ್ರ್ ತುಂವೆ ತುಜ್ಕಾ ರುಮಾಂತ್ಚ್ ಜೆವಾಣ್ ಜಿವಿಜೆ ಆನಿ 

ಹೆರ್ ಫಳಾರ್ಯ್ ತಿರ್ಲಿಜೆ.'' 

ಮುಂದರುನ್ ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ, “ಆಬೈ, ಹಾಂವ್ ಹೆರಾಂ ಬರಿಂ ನಹಿಂ; ಮ್ಹಜ್ಯಾ 

ಹೊಟೆಲಾಂತ್ ಕಾಳ್ಕಾಂಕ್ ಥರ್ಬೇಧ್, ಪಕ್ಬ್ಪಪಾತ್ ವ ಕಸಲೊಚ್ ದುರ್ನಿರ್ಲಯ್ 

ಬಿಲ್ಕುಲ್ ನಾ. ಮ್ಹಾಕಾ ಸರ್ವ್ ಜಾತಿಕಾತಿ ಏಕ್ಚ್. ಸಮೇಸ್ತ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಕುಳಾಕ್ 

ಸಮಾನ್ ಹಕ್ಕಾಂ ಆಸಾತ್.” 

"ಮ್ಹಾಕಾ ಸರ್ವ್ ಗಾಂವ್ಚೆ, ಜಾತಿಕಾತಿಂಚೆ, ಗಿರಾಯ್ಕ್ ಯೆತಾತ್. ಮ್ಹಜೆ ಥಂಯ್ 

ಹೀನ್ ಮನೋಭಾವ್ ನಾ. ಪುಣ್ ಹಾಂವ್ ಸಾಂಪಡ್ಲಾಂ. ಹಾಂವೆ ಎಕಾ ಕಾಳ್ಕಾಕ್ 

ಘೆತ್ಲೆ ಮ್ಹಣೊನ್ ತಾಂಕಾಂ (ಗೊರ್ಕಾಂಕ್) ಕಳ್ಳ್ಯಾರ್ ತೆ ಮ್ಹಜೆರ್ ಬಹಿಷ್ಕಾರ್ 

ಘಾಲಲೆ. ರಾಗಾನ್ ಪೆಟೊನ್ ತೆ ಉಟೊನ್ ವ್ಹೆತಲೆ.” 
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“ಧನ್ಯವಾದ್ ತುಕಾ, ಮ್ಹಾಕಾ ರಾತ್ ಫಾಲೆಂ ಕರುಂಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್.'' 

0ವೆ ಮ್ಹಳೆಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ನೀಜ್ ಸ್ಥಿತಿ ಕಳ್ಳಿ. ಮುಂದರುನ್ ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಳೆಂ: “ಮ್ಹಾಕಾ 

ಸಾತ್ ತುಜೆ ಬಾಂಧ್ಭಾಸ್ ಆನಿ ತಳ್ಮಳೆ. ಮ್ಹಾಕಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕುಡಾಂತ್ಚ್ ಜೇಂವ್ಕ್ 

೦0ಗ್ಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ತುಜೊ ಗುನ್ಶ್ಕಾಂವ್ ನಾ. ಜಾಲ್ಕಾರ್ ಫಾಲ್ಕಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಮಾತ್ರ್ 

೦ವ್ ವೆಗ್ರಿ ಬಂದಬಸ್ಟ್ ಕರ್ತಾಂ.” 

ಲ್ಹಾನ್ಶ್ಯಾ ಎಕಾ ಕಮ್ರ್ಯಾಂತ್ ರಾವೊಂಕ್ ಠರಾಯ್ಲೆಲ್ಯಾಕಡೆಚ್ ಹಾಂವ್ ರಾವ್ಹೊಂ. 

30ವ್ ಎಕ್ಸುರೊ, ಹೊಟೆಲಾಂತ್ ಚಡ್ ಗ್ರಾಯ್ಕ್ಯೀ ನಾತ್ಲ್ಲೆ. ಹಾಂವ್ ಚಿಂತಾಲೊಂ 

ೀಯ್ಬರ್ ಯೆತಲೊ ಆನಿ ಹೆರ್ ಜೆವ್ಹಾಚ್ಮಾ ಬಂದಬಸ್ಥೆವಿಶಿಂ ಸಾಂಗ್ಲ್ತಲೊ ಮ್ಹಣೊನ್ 

ದ್ಲಾಕ್ ಮಿ. ಜೊನ್ಸ್ಪನ್ ಆವ್ಚಿತ್ತ್ ಆಯ್ಲೊ ಆನಿ ಮ್ಹಣಾಲೊ: “ಮ್ಹಾಕಾ 

೦ತಾನಾಂಚ್ ಬೆಜಾರ್ ಜಾತಾಕೀ ತುಕಾ ಹಾಂವೆ ತುಜ್ಕಾ ಕಮ್ರ್ಯಾಂತ್ಚ್ ಜೆವಾಣ್ 

ಶ್ಭುಂಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್. ಹಾಂವೆ ಹೆರಾಂ ಸಯ್ರ್ರಾಂಕಡೆ ಹೊ ಪ್ರಸ್ತಾಪ್ 

ಡ್ಲೊ. ತಾಂಚೊ. ಕಸಲೊಚ್ ಆಕ್ಷೇಪ್ ನಾ ತುಂವೆ ಜೆವ್ಲಾಸಾಲಾಂತ್ ಜೆವಾಣ್ 

ನಾರ್ ಮ್ಹಣಾಲೆ ತೆ. ತ್ಕಾ ಶಿವಾಯ್ ತುಂವೆ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆನಿ ಚಡ್ತಿಕ್ ದೀಸ್ 

ವ್ಲ್ಯಾರೀ ತಾಂಕಾಂ ಶಿಣ್ ನಾ. ದೆಕುನ್ ತುಂವೆ ತುಕಾ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲೆ ತಿತ್ಲೆ ದೀಸ್ 

ಚ್ ಹೊಟೆಲಾಂತ್ ರಾವತ್.” 

“ಧನ್ಕವಾದ್'' ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಳೆಂ ಆನಿ ದಾಧೊಶಿ ಜೆವ್ಹೊಂ. 

ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ಸಕಾಳಿಂ ಹಾಂವ್, ಮ್ಹಜೊ ವಕೀಲ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಎ. ಡಬ್ಲ್ಯು. 

ೇಕರ್ ಹಾಚ್ಕಾ ಸರ್ಕಿಂ ಗೆಲೊಂ. ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಶೆತಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತಾಚೆವಿಶಿಂ ಮಸ್ತ್ 

ಫಾರಸ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಲಿ. ಬೋವ್ ಉಬಾಳ್ ಸ್ವಾಗತಾನ್ ತಾಣ ಮ್ಹಾಕಾ ವಂದಿಲೆಂ ಆನಿ 

ೇಲ್-ಬ್ಕಾರಿಸ್ಟರಾಚ್ಕಾ ಗೊಪಾಕ್ ಘೆತ್ಲೊ! ಹಾಂವೆ ತಾಕಾ ಮ್ಹಜೆವಿಶಿಂ ಸರ್ವ್ 

ರುನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ಜಾಲ್ಕಾರ್, ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ: “ತುಕಾ ಹಾಂಗಾಸರ್ ವಕೀಲ್- 

ೈರಿಸ್ಟರೌಚೆಂ ಕಾಮ್ ನಾ. ಮ್ಹಾಕಾ ಫಾವೊತೆ ಮನಿಸ್ ಆಸಾತ್. ಹೂ ವ್ಯಾಜ್ಕ್ 

ರ್ಫ್ ಆವ್ಲೆಚೊ ಆನಿ ಕಠಿಣ್ ಗೊಂದೊಳಾಚೊ. ತುಜಿ ಸಹಾಯ್ ಫಕತ್ತ್ ವಡ್ಡಿ 

ವ್ಹಿ, ಘೆಂವ್ಚೆ ತಸಲಿ ಮಾತ್ರ್. ಹೈ ವಿಶ್ಕಾಂತ್ ತುಂವೆ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಗ್ರಾಯ್ಕಾಂಕ್ 

ಪರ್ಮ್ ಕರೈತ್. . ಸಗ್ಳಾ .ವ್ಕಾಜ್ಮಾಚೊ ಪತ್ರ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ತುಜ್ಕೆ ಮಾರಿಫತ್ಚ್ 

ಫರ್ ಬರೊ. ತಶೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹೈ ವ್ಯಾಜ್ಯಾವಿಶಿಂ ಕಸಲೊಯ್ ಸಮಾಚಾರ್ 

ವ್ಯವಹಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಹಾಂವ್ ತುಕಾಚ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ಕರ್ತಲೊಂ. 

ಜೊ ಸಹಕಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮಸ್ತ್ ಉಪ್ಕಾರ್ತಲೊ.'' | 
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"ತುಕಾ ವಸ್ತಿ ಕರುಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಜೂನೀ ನಿವಾಸ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾ. 

ತುಕಾ ಖುದ್ದ್ ಭೆಟ್ಲ್ಯಾ ನಂತರ್ ತಿ ಬಂದಬಸ್ಟ್ ಕರ್ಚಿ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆ ಲೆಕ್ಲ್ಲೆಂ.'' 

“ಹಾಂಗಾಸರ್ ವರ್ನ್ ಭೇದಾನ್ ಹೊ ಗಾಂವ್ ಕುಸ್ತಾ. ದೆಕುನ್ ತುಜೆ ತಸ್ಲ್ಯಾಕ್ 
ಏಕ್ ವಸ್ತೆ ಗೃಹ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ಅತೀ ಕಷ್ಟ್. ಜಾಲ್ಕಾರ್ ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ಎಕಾ ಗರೀಬ್ 
ಬಾಯ್ಲೆ ಸರ್ಕಿನ್ ಧಾಡ್ತಾಂ. ಹಾಂವ್ ತಿಕಾ ಬರೆಂ ವಳ್ಕಾತಾಂ ಕೀ, ತಿ ಎಕಾ ಉಂಡೆ ಖರ್ನಾ 

ವಾಲ್ಕಾಚಿ ಬಾಯ್ಲ್. ತಿ ತುಕಾ ವಸ್ತೆಕ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಪುರೊ. ತುಂವೆ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಭಾಡೆಂ ತಿಕಾ 
ಮಸ್ತ್ ಉಪ್ಕಾರ್ತಲೆಂ. ಚಲ್ ಯಾ ಆಮಿ ತಿಚ್ಕಾ ಘರಾ” ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ. 

ಮ್ಹಾಕಾ ಮಿ.ಎ.ಡಬ್ಲು ಬೇಕರ್ ಶೀದಾ ಘೆವ್ನ್ ಗೆಲೊ ತ್ಕಾ ಉಂಡೆವಾಲಿಚ್ಕಾ 

ಘರಾ. ಖಾಸ್ಗನ್ ತಾಂಚೆಂ ಕುಮ್ಸಾರ್ ಚಲ್ಲೆಂ. ತಿಣೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಹಪ್ಶ್ಯಾಕ್ ಪಾಂತ್ರಿಸ್ 

ಶಿಲಿಂಗಾಂ ಠೆರಾಯ್ಲಿಂ. ಆನಿ ವಸ್ತೆಕ್ ಸೌಕರ್ಕ್ ದಿಲೊ. 

ಮಿ. ಬೇಕರ್ ನಹಿಂಚ್ ಏಕ್ ವಕೀಲ್, ಬಗಾರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಪ್ರಸಂಗ್ದಾರ್. 

ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಫಕತ್ತ್ ಮಿಶನರಿ ಕಾಮಾಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ಪಾಶ್ ಘೆತಾ. ತಾಣ ವಕಾಲಾತ್ 

. ತೊ ಬರೊ ಅನ್ಕೂಲ್ಹಾರ್. ತೊ ಸಮಡ್ತಿವಿಶಿಂ ವಿಮರ್ಕಾತ್ಮಾಕ್ ಅಧ್ಯಯನ್ 

ಕರ್ತಾಲೊ. ಆನಿ “ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಮಡ್ಮ್ ಸರ್ವ್ ಸಂಗ್ಮಿಂನಿ ಊಂಚ್ ಕೀ ಸರ್ಗಿಂಚೆಂ ಸುಖ್ 

ಫಕತ್ ಜೆಜು ಮಾರಿಫತ್ ಮಾತ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ಸಾಧ್ ಆಸಾ. ಕೀ ಜೆಜು ಜಾವ್ನಾಸಾ 

ದೇವ್ಪುತ್ರ್ ಆನಿ ಮನ್ಮ್ಯಾಕುಳಾಚೊ ಸೊಡ್ವಣ್ಹಾರ್' ಮ್ಹಣ್ತಾಲೊ ತೊ. 

ಪ್ರಥಮ್ ಭೆಟೆ ತವಳ್ ಮಿ. ಬೇಕರಾನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಜಾಣ್ವಾಯೆವಿಶಿಂ 

ಸವಾಲಾಂ ಘಾಲಿಂ. ಹಾಂವೆ ಬೋವ್ ನಮೃತೆನ್ ಮ್ಹಳೆಂ, “ಆಬೈ, ಹಾಂವ್ 

ಜಲ್ಮಾಲ್ಲೊಂ ಎಕಾ ಹಿಂದು ಕುಟ್ಮಾಂತ್. ಜಾಲ್ಕಾರ್, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಹಿಂದು ಧರ್ಮಾವಿಶಿಂ 

ಮ್ಹಜಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಕನಿಷ್ಟ್ ವ ಕಿರ್ಕೊಳ್. ಹಾಂವ್ಚ್ ನೆಣಾ ಹಾಂವ್ ಆಸಾಂ 

ಖಂಯ್ಗೀ ಮ್ಹಣೊನ್. ಅವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಪರ್ಮಾಣೆ ಸವ್ಕಾಸ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ 

ಧರ್ಮಾವಿಶಿಂ ಅಧ್ಯಯನ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್.'' ಮಿ. ಬೇಕರಾಕ್ ಮಸ್ತ್ ಸಂತೊಸ್ 

ಜಾಲೊ ಹೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್. “ಹಾಂವ್ ಜಾವ್ನಾಸಾಂ ದಿರೆಕ್ತೊರ್ ತೆನ್ಕಾ ಆಫ್ರಿಕಾಚ್ಕಾ 

ಜೆರಾಲ್ ಮಿಸಾಂವಾಚೊ. ಹಾವೆಂ ಖುದ್ದ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಖಾಸ್ಸಿ ಪಯ್ಕ್ಯಾಂನಿ ಇಗರ್ದ್ 

ಬಾಂಧ್ಹ್ಯಾ ಆನಿ ಥಂಯ್ಸರ್ ಹಾಂವ್ ಸದಾಂಚ್ ಶೆರ್ಮಾಂವ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ. ಮ್ಹಾಕಾ 

ಕಾಳೊ, ಗೊರೊ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ವರ್ನ್ ಭೇದ್ ನಾ. ಮ್ಹಾಕಾ ಸಹಾಯಕ್ ಮಂಡಳಿ ಆಸಾ. 

ಆಮಿ ದಿಸಾಂದೀಸ್ ಧನ್ಪಾರಾಂಚ್ಕಾ ಎಕಾ ವೊರಾರ್ ಎಕ್ಟಾಂಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಮಾಗ್ಗೆ 

ಕರ್ತಾಂವ್, ಸಂಸಾರಾರ್ ಶಾಂತಿ ಮೆಳೊಂಕ್ ಆನಿ ಮನ್ಮ್ಯಾಚಿಂ ಮನಾಂ ಉಜ್ವಾಡೊಂಕ್. 

ತುಂವೆಂಯ್ ಆಮ್ಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಪ್ರಾರ್ಥನಾಕ್ ಮಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಬರೆಂ ಜಾತೆಂ. ಹಾಂವ್ 
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ಕಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸ್ವಯಂಸೆವಕ್ ಪಂಗಡಾಕ್ ಮೆಳೊನ್ ತಾಂಚಿ ವೊಳೊಕ್ ಕರ್ನ್ 
ಕಾಂ. ತಾಂಚ್ಕಾ ಮಾರಿಫಾತ್, ತುಜೆಂಯೀ ಅಧ್ಯಯನ್ ಗ್ರೇಸ್ ಜಾತಲೆಂ ಆನಿ 

ಣ್ಚಾಯ್ ಪರಿಪಿಕಾಯೆಕ್ ಪಾವ್ರಲಿ. ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ಥೊಡಿಂ ಜಾಣ್ಟಾಯೆಚಿಂ ಬರ್ಬಾಂ 
ಚುಂಕ್ ದಿತಾಂ. ವಿಸ್ರೊಂಕ್ ನಾಫಾವೊ ಕೀ, ಜಾಣ್ಟಾಯೆಚೊ ಶ್ರೇಷ್ಟ್ ಬೂಕ್ 

ವ್ನಾಸಾ ತೆಂ ಪವಿತ್ರ್ ಪುಸ್ತಕ್. “ಬಾಯ್ಬಲ್' ಹೆಂ ಪುಸ್ತಕ್ ತುಕಾ ಸಾಂಗ್ಲ್ಲೆಂ, 

೦ವೆ ವಾಚುಂಕ್ ಜಾಯ್.” | 

ಹಾಂವೆ ಮಿ. ಬೇಕರಾಕ್ ಧನ್ಮವಾದ್ ದಿತಾನಾ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಕಿ “ಹಾಂವ್ ಸದಾಂಚ್ 

ಚ್ಯಾ ಮಾಗ್ಲ್ಯಾಮಂಡಳೆಂತ್ ಪಾತ್ರ್ ಫೌೆತಾಂ'' ಮ್ಹಣೂನ್. 

""ಫಾಲ್ಕಾಂ ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್ತಲೊಂ'' ಮ್ಹಣಾಲೊ ಮಿ. ಬೇಕರ್ ಆನಿ 

ುಂದರುನ್, “ಆಮಿ ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಪ್ರಾರ್ಥನ್ ಮಿಲನಾಕ್ ಯಾ, ಆತಾಂ ಮಾತ್ರ್ 

ಕಾ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಸೊಡ್ತಾಂ” ಮ್ಹಣಾಲೊ. ಮ್ಹಾಕಾ ಹ್ಮ ವಿಶಿಂ ಚಿಂತಾಪ್ ಆಟವ್ನ್ 

ರವ್ನ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ವೇಳ್ ನಾಸ್ತೂ. ಮಿ. ಜೊನ್ಸ್ಪನಾ ಸಾಂಗಾತಾ ವ್ಹ್ವಚೊನ್ ಹಾಂವೆ 

ೂಟೆಲಾಚೆ ಪಯ್ಕೆ ಭರ್ತೆ ಆನಿ ಹಾಂವ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಠರಿಕಾಣ್ಮಾಕ್ ಗೆಲೊಂ. ಉಂಡೆವಾಲ್ಮಾಚಾ 

ಯ್ಲೆನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಬರೆಂ ರಾಂದ್ವಯೆಚೆಂ ಜೆವಾಣ್ ರಾಂದ್ಲ್ಲೆಂ. ಹಾಂವ್ ಜೇವ್ನ್ 

ಧೊಸ್ ಜಾಲೊಂ. 

' ದಾದಾ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಹಾತ್ಪತ್ರ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ತಾಚ್ಕಾ ಮಿತ್ರಾಕ್ ಭೆಟೊಂಕ್. 

ಎ೦ವ್ ತಾಕಾ ಮೆಳೊಂಕ್ ಗೆಲೊಂ. ಇಂಡಿಯನ್ ಲೊಕಾಚೊ ಜಾಂವ್ಚೊ ಭಂಗಸ್ಕಳ್ 

ಹ ಮನ್ಕಾ ಮಾರಿಫತ್ ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾ ಜಾಲೊಂ. ತೂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪಾಟಿಕ್ಚ್ 

ುಗ್ಲೊ ಹಾಂವೆ ತಾಚಾ ಘರಾ ವಸ್ತಿ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಣೊನ್. ಹಾಂವೆ ವೆಗ್ಳಿ ಬಂದಬಸ್ಕ್ 

ಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ತಾಕಾ ಸಾಂಗ್ಲಿ. "“ಜರಿತರಿ ತುಂ ಕಸಲ್ಮಾಯ್ ಕಷ್ಟಾ ಅನ್ವಾರಾಂತ್ 

ಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಜತ್ ಮಾಗೊಂಕ್ ವಿಸರ್ನಾಕಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ. 

ಸಂಪೂರ್ಡ್ ಕಾಳೊಕ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಹಾಂವ್ ಪಾಟಿಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವಸ್ತೆ ಗೃಹಾಕ್ 
ುತಾನಾ ಜೆವಾಣ್ ಜಾಲ್ಲೆಂಚ್ ಹಾಂವ್ ಗಾಢ್ ನಿಹಾಳಾರ್ ಪಡ್ಡೊಂ. ಮ್ಹಾಕಾ 

ಯ್ ತುರ್ತಾಚೆಂ ಕಾಮ್ಯೀ ನಾತ್ಲ್ಲೆಂ. ಹಾಂವೆ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಶೆತಾಕ್ ಪರಿಪೂರ್ಲ್ 

ನ್ ತಿಳ್ಸಿಲೆಂ. ಮಿ. ಬೇಕರಾನ್ ಮ್ಹಜೆ ಥಂಯ್ ಮಸ್ಕ್ ಉರ್ಬಾ ದಾಕಯ್ಲ್ಯಾ. ಹೊ 
ಸೆರ್ ಕಸಲೊ? ಹ್ಯಾ ಮಂಡಳಿ ಮಾರಿಫತ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಅಧ್ಯಯನ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಗ್ರೇಸ್ಟ್ 

ಯ್ಕ್? ಕ್ರಿಸ್ತಿ ಧರ್ಮಾಂತ್ ಹಾಂವೆ ಕಿತ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಘೆವೈತ್? ಮ್ಹಜಾ ಖುದ್ದ್ 

ುದೂ ಧರ್ಮಾಚಿ ಸಾಹತ್ ಆನಿ ಮಾಹತ್ ಕಶಿ ಆಪ್ಲಾಂವ್ಚಿ? ಮ್ಹಜ್ಯಾಚ್ ಧರ್ಮಾ ವಿಶಿಂ 

0೦ವ್ ನೆಣಾರ್ಪಣಾಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಹರ್ ಧರ್ಮಾಚಿಂ ಶರ್ತಾಂ ಕಶಿಂ ವೊರೊಂದ್ಚಿಂ 

ು ನೆರಾಂವ್ಚಿಂ? 
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ತ್ಕಾ ವಖ್ತಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಏಕ್ ಚಿಂತಾಪ್ ಮತಿಕ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಾಕಾ ಲಾಭ್ಹಾ 
ಸರ್ವ್ ಧರ್ಮಾಂ ವಿಶಿಂ ಅಧ್ಯಯನ್ ಕರ್ನ್ ತಾಂತ್ಲಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಆನಿ ಧಾರ್ಮಿಕ್ 

ಥಿರಾಸಣ್ ಗಾಳ್ನ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣೊನ್. 

ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಖುದ್ದ್ ಧರ್ಮಾಚಿ ಧಿರಾಸಣ್ ಜಾಣಾ ಜಾಂವ್ಚಾ ಆದಿಂ ಆನ್ಯೇಕ್ 

ಧರ್ಮ್ ವೆಂಗ್ಚೊ ಸಾರ್ಕೊ ನಹಿಂ. ಹ್ಯಾ ಚಿಂತ್ನಾಂಚ್ಕಾ ಆನಂದಾಂತ್ ವಿಲೀನ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ 

ತವಳ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಗಾಢ್ ನೀದ್ ಪಡ್ಡಿ. 

ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಧರ್ಮಾಚಿ ವಳೊಕ್ 

ದುಸ್ರೈ ದಿಸಾ ದನ್ಪಾರಾಚ್ಕಾ ಎಕಾ ವೊರಾರ್ ಹಾಂವ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಬೇಕರಾಚ್ಕಾ 

ಮಾಗ್ಲ್ಯಾಮಿಲನಾಕ್ ಗೆಲೊಂ. ಥಂಯ್ಸರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ವಳೊಕ್ ಜಾಲಿ ತಾಚ್ಯಾ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾ 

ಪಂಗ್ಡಾಚ್ಕಾ ಸಾಂದ್ಕಾಂಚಿ, ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಕುಮಾರಿ "ಗ್ಯಾಬ್' ಆನಿ ಮಿಸ್ಟರ್ 

“ಕೋಟ್ಸ್' ಹಾಂಚಿ. ಹಾಂವ್ ಭಿತರ್ ವ್ಹೆತಾನಾ ಸಗ್ಳಿಂ ದಿಂಬಿಯೆರ್ ಆಸ್ಲ್ಲಿಂ. 

ಹಾಂವೆಂಯೀ ತಾಂಚಿ ದೇಖ್ ಘೆತ್ಲಿ. ಮಾಗ್ಗೆ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಕರ್ದೊ ಸಂಪರ್ಕ್ ದೆವಾಚೊ. 

ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಭಾವುಡ್ದೊ ದೆವಾನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬರೊ ದೀಸ್. ಆನಿ ಹಾಚಾ 

ಫುಡೆಂಯೀ ಉಗ್ದುಂಕ್ ದಾರಾಂ ಆನಿ ಜನೆಲಾಂ ಕಾಳ್ಜಾಚಿಂ ಆನಿ ಅಶೆಂ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ 

ಶಾಂತಿ ಸಮಧಾನೆಚೆಂ ಬೆಳೆಂ ಆಮ್ಚಾ ಜಿವಿತಾಂತ್. ಹಾಂವ್ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾಚೊ 

ನವೊ ಸಾಂದೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಜೆ ಖಾತಿರ್ ಏಕ್ ಚಡ್ತಿಕ್ ಸಾಮೂಹಿಕ್ ಮಾಗ್ಗೆ 

ಸದಾಂಚ್ಕಾ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾ-ಸರಣಿಕ್ ಕುಡ್ಸಿಲ್ಲೆಂ. “ಪ್ರಭು ದಾಕಯ್ ವಾಟ್ ಆಮ್ಚಾ ನವ್ಕಾ 

ಭಾವಾಕ್. ತೊ ಆಯ್ಲಾ ಆಮ್ಚೆಂ ಮಧೆಂ. ದೀ ಸೂಮ್ಮಾ ತಾಕಾ ಶಾಂತಿ... ಜ ಶಾಂತಿ 

ತುಂವೆ ಆಮ್ಕಾಂ ದಿಲ್ಮಾಯ್. ಸೊಮ್ಮಾ ಜೆಜು ಕ್ರೀಸ್ತ್ ಆಮ್ಹಾ ಸೊಡ್ತಣ್ಹಾರಾ ಕರ್ 

ಸೊಡ್ತೊಣ್ ತಾಚಿಯೀ. ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಮಾಗ್ತಾಂವ್ ಆಮಿ ಸೊಮ್ಮಾ ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾಚ್ಯಾ 

ನಾಂವಿಂ.”' 

ಹಾಚ್ಕಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಗಾಯನ್, ಗೀತ್ ಗಾವುಂಕ್ ನಾತ್ಲ್ಲೆಂ. ಮಾಗ್ಣ್ಯಾ ರಜಾರಾ 

ನಂತರ್ ಆಮಿ ಜಮಾತೆ ಸಾಲಾಂತ್ಲೆ ಭಾಯ್ರ್ ಗೆಲ್ಮಾಂವ್. ಥೊಡೆ ಧನ್ಸಾರಾಂಚಾ 

ಜೆವ್ಲಾಕ್ ಗೆಲೆ ಆನಿ ಥೊಡೆ ಆಪಾಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾಮಾರ್ ಗೆಲೆ. 

ಕು| ಹ್ಯಾರಿಸ್ ಆನಿ ಕು! ಗ್ಯಾಬ್ ದೊಗಾಂಯ್ ಪ್ರಾಯ್ವಂತ್ ಸ್ತ್ರಿಯೊ, ಮಿ. 

ಕೊಟ್ಸ್ ಹಾಚಾ ಬರಿಂಚ್ "ಕ್ವೇಕರ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾ ೦ವ್' ಜಾವ್ನಾಸ್ಲಿಂ. ("ಕ್ವೇಕರ್ ಸಮಾಜ್' 

ಸುರು ಕೆಲ್ಲಿ ಜೊರ್ಡ್ ಫೊಕ್ಸ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾನ್ 1041 ಇಸ್ಟೆಂತ್. "ಕ್ವೇಕರ್' ತಂಡ್ 

ಜಾವ್ನಾಸಾ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟಾಂಟ್ ಸಮುದಾಯಾಚೊ ಅಂಶ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್.) 
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ಹ್ಮಾ ದೊಗಾಂಯ್ ಆಂಕ್ವಾರ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂನಿ ತಾಂಚ್ಕಾ ಘರಾ ಯೇಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ 

ತ್ತಾಯೆಚೆಂ ಆಪವ್ಲೆಂ ದಿಲೆಂ. ಹರೈಕಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಸಾಂಜೆಚ್ಯಾ ಚಾರ್ ವೊರಾರ್ 

ಪ್ಟಾಂ ಮಂತ್ರಾಂಕ್ ಆಪವ್ನ್ ಸತ್ಕಾರ್ ಕದ್ದಿ ತಾಂಚಿ ಏಕ್ ದಸ್ತೂರ್ಚ್ ಆಸ್ಲ್ಲಿ. 

ಆಯ್ತಾರಾಚೆಂ ಆಮಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳ್ತಾನಾ ಹಾವೆಂ ಮಿ. ಕೊಟ್ಸಾಕ್ ಮ್ಹಜೆಂ 

ರ್ಮಿಕ್ ಕಾರ್ವಕ್ರಮಾಂಚಿ ದಿನಚರಿ ತಪ್ಕೀಲ್ ದೀವ್ನ್ ವಾದ್ವಿವಾದ್ ಚಲಂವ್ಚೊ 

ಸ್ಲ್ಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಾವೆಂ ವಾಚ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಧರ್ಮಿಕ್ ಪುಸ್ತಕಾಂಚೊ ವಿಮರ್ಸೊ ಕರ್ನ್ 

೦ತ್ಲ್ಯಾ ಅಗಣಿತ್ ತತ್ವಾಂಚೊ “ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಗೊಂದೊಳ್'' ಸೊಡೊಂವ್ಕ್ ಪ್ರಯತನ್ 

ಶಂ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ. ಸ್ತ್ರೀಯೊ, ತಾಂಚೆ ಥಂಯ್ ಘಡ್ಲ್ಲಿಂ ಘಡಿತಾಂ ಉಲ್ಲೇಖ್ ಕರ್ನ್ 

?ಬ್ಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ್ ವಾಚುನ್ ಹೆ ವಿಶಿಂ ಆಮಿ ತರ್ಕ್ ವಿತರ್ಕ್ ಚಲಂವ್ಚೆಂ 

ಸ್ಲ್ಲೆಂ. ಮಿಸ್ಟರ್ ಕೊಟ್ಸ್ ಬೋವ್ ಇಮಾಂದಾರೆಚೊ ಮನಿಸ್. ಆಮಿ ದೊಗಾಂಯ್ನಿ 

ದಾಂ ಸಾಂಜೆಚೆಂ ಚಲೊನ್ ಸವಾರೆಕ್ ವ್ಹೆಚೆಂ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ. ವಾಟೆರ್ ತಾಣೆ ಮ್ಹಾಕಾ 

ಚ್ಕಾ ಇಷ್ಟಾಂ ಮಂತ್ರಾಂಗೆರ್ ಆಪವ್ನ್ ವ್ಹರ್ನೆಂ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ. 

ಹಿ ಸಾಂಜೆಚಿ ಸವಾರಿ ಕರ್ತಾ ನಾ ಆಮ್ಚಿ ಎಕಾಮೆಕಾಚಿ ಗಾಢ್ ಸಳಾವಳ್ ಜಾಲಿ. ತಾಣ 

ರ್ಹಾಕಾ ಸಬಾರ್ ಬೂಕ್ ವಾಚುಂಕ್ ದಿಲೆ, ತೆ ಮ್ಹಾಕಾ ವಾಚುನ್ ಆಖೇರ್ ಕರುಂಕ್ 

ುಧ್ಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾಂತ್. ತರೀ ತಾಣೆ ಬೂಕಾಂಚೊ ದಾಳೊಚ್ ಧಾಡ್ನ್ ದಿಲೊ. ಸಗ್ಳೆ 

ೂಕ್ ವಾಚುನ್ ಅಧ್ಯಯನ್ ಕರುಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ವೇಳ್ ಪಾವ್ಹೊನಾ. 

1893 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಹಾಂವೆ ತಸಲಿಂ ಥೊಡಿಂ ಪುಸ್ತಕಾಂ ವಾಚ್ಲ್ಲಿಂ. ಹಾಂವೆ 

ಾಚ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ಟ್ ಬೂಕಾಂಚಿಂ ನಾವಾಂ ಉಗ್ದಾಸ್ ನಾತ್ಲ್ವಾರೀ “ಕೊಮೆಂಟ್ರಿ ಒಫ್ 

ೂ. ಪಾರ್ಕರ್ ಒಫ್ ದ ಸಿಟಿ ಟೆಂಪಲ್'' ಆನಿ ಪಿಯೆರ್ಸನ್ಸ್ “ಮೆನಿ ಇನ್ಫ್ಕಾಲಿಬೆಲ್ 

್ರಶ್ರಫ್ಸ್ ಎಂಡ್ ಬಟ್ಟರ್ಸ್ ಎನೊಲೊಜಿ.'' 

ಹ್ಮಾ ಬೂಕಾಂಚೆ ಥೂಡೆ ಅಂಶ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಅರ್ಥ್ಚ್ ಜಾಲೆನಾಂತ್. ಥೊಡೆ 

ನಾತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಬರೆ ರುಚ್ಚೆ. 

“ಮೆನಿ ಇನ್ಫ್ಮಾಲಿಬೆಲ್ ಪ್ರೊಫ್ಸ್'' ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ತಿಲೆಂ ವಾಕ್ಕೂಲ್ ಲೇಖಕಾಚೆಂ. 

ಇಲ್ಮಾರ್ ಹೊ ಬೂಕ್ ವಾಚುನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದೈವಿಕ್ ಪ್ರೇರಣ್ ಮೆಳ್ಳೆಂನಾ. “ಪಾರ್ಕರ್ 

ಿಮೆಂಟ್ರಿ” ವಾಚುಂಕ್ ರುಚಿಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ. ಜಾಲ್ಮಾರ್ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಾಚಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಹೊ 

ಗ್ಫೊ ಗೊಂದೊಳಾಚೊ ಉಪನ್ಶಾಸ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಹೊ. 

“ಬಟ್ಲರ್ ಎನೊಲೊಜಿ'' ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ ಬೂಕ್ ಉತ್ತೀಮ್ ವರ್ಗಾಚೊ. 

ಲ್ಕಾರ್ ಅರ್ಥ್ ಸೊಡೊವ್ನ್ ಅಧ್ಯಯನ್ ಕರುಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಬೋವ್ ಕಷ್ಟ್ 
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ಮಾರ್ಲೆ. ಹೆ ಸಗ ಬೂಕ್ ಅರ್ಥ್ ಕರ್ನ್ ಘೆಜೆ ಜಾಲ್ಕಾರ್ ತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ತತ್ವಾಂಚೆರ್ ತರ್ಕ್ 

ವಿತರ್ಕ್ ಚಲವ್ನ್ ಅಧ್ಯಯನ್ ಕರ್ಚೆಂ ವಾಜ್ಪಿ. ಹಿಂ ಬರ್ಬಾಂ ಆರಂಭಾರ್ ಬರಯ್ದಲಿ0 

ನಾಸ್ತಿಕಾಂ ಖಾತಿರ್ ತಾಂಕಾಂ ಭಾವಾಡ್ತಾಚ್ಕಾ ಗೊಪಾಕ್ ಹಾಡುಂಕ್. ಹಾಂತುಂ ಚಲ್ತಾ 
ವಾದ್ವಿವಾದ್ ದೆವಾಚಾ ಅಸ್ತಿತ್ವಾವಿಶಿಂ. ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಜೆಜುಕ್ರಿಸ್ತ್ ಸೊಡ್ತೊಣ್ಣಾರ್ ಕೀ 
ತೊ ಜಾವ್ನಾಸಾ ವಾಟ್. ತೊ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಸತ್, ತೊ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಜಿವಂತ್ಟಣ್. ಹ್ಮಾ 
ಅವಿನಾಶಿಕ್ ತತ್ವಾಂಚೆಂ ಅಧ್ಯಯನ್ ಕರುಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಷ್ಟ್ ಜಾಲೆ. 

ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಮಿ. ಕೊಟ್ಟಾಚೊ ಭಾವಾಡ್ತ್ ಥಿರ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಮ್ಹಜೆ ಥಂಯ್ ತಾಕಾ 
ಅಭಿಮಾನ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಗಳ್ಕಾಂತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಧರ್ಮಾಚೊ ಸಂಕೇತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಾಬರಿಂ 
“ವೈಷ್ಣವಾಂಚಿ'' ಗಳ್ಳಾಚಿ ಚೈನ್ ಆಸ್ಲ್ಲಿ. ತಿ ತುಳ್ಳಿಚಾ ಮಣಿಯಾಂನಿ ವಿಣ್ಲ್ಲಿ. ತಾಣೆ 

ಚಿಂತ್ಲೆಂ ತೆಂ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಫಿತಿಸ್ಪಣ್. ತೊ ಗಾಢ್ ಚಿಂತ್ಹಾರ್ ಪಡ್ಲೊ ಆನಿ ಕಪಲಾಕ್ 

ಮಿರಿಯೊ ಘಾಲ್ನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ: “ಹೆಂ ಫಿತಿಸ್ಪಣ್ ತುಜ್ಕಾ ಸಂಪೂರ್ಸ್ಕಾಯೆಕ್ ವಿರೋಧ್ 

ರಾವ್ತಾ. ಚಲ್, ಕಾಡಿಯಾಂ ಹ್ಯಾ ಕುರ್ಡ್ವಾ ಫಿತಿಸ್ಪಣಾಚೊ ಸಂಕೇತ್'' ಮ್ಹಣೊನ್ 

ಗಳ್ಕಾಚಿ ಚೇಯ್ಡ್ ತುಟವ್ನ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಆಯ್ತೊ ಜಾಲೊ. ಹಂ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲೆಂಚ್ 

ಮ್ಹಾಕಾ ಮ್ಹಜ್ಮಾ ಜಿವಾಂತ್ ಆತಂಕ್ ಆಟೆಏಟೆ ಉಬ್ಬಾಲೆ. ಹಾಂವ್ ಆಕಾಂತ್ಲೊಂ ಆನಿ 

ಶೀದಾ ಉತ್ರಾಂನಿ ಮ್ಹಳೆಂ: “ಹೆಂ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಪವಿತ್ರ್ ದಾಯ್ಜ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆವಯ್ದೆಂ. 

ಹಂ ಕಾಡುಂಕ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಅಡ್ವಾರ್ದಾಂ.. '' 

“ಜಾಲ್ಕಾರ್ ತುಕಾ ತಾಂತುಂ ಪಾತ್ಮೆಣಿ ಆಸಾಗಿ?'' ತಾಣೆ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ. ಹಾಂವೆ 

ಸಾಂಗ್ಲೆಂ: “ತಾಂತುಂ ಪಾತ್ಮೆಣಿಚೆಂ ಸವಾಲ್ ಯೇನಾ. ತೊ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಬಾಂಧ್ ರಗ್ತಾಚೊ 

ಮ್ಹಜ್ಕಾ ಮೊಗಾಳ್ ಆವಯ್ ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮಧ್ಲೊ. ಜ್ಯಾ ಆವಯ್ನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ 

ಖಾತಿರ್ ಸರ್ವಸ್ಟ್ ತ್ಕಾಗ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ, ತೆಂ ಸತ್ ರೂಪಿತ್ ಜಾತಾ ಹ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಗಳ್ಕಾಂತ್ 

ಆಸ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂಕೇತಾನ್.'' 

ಹಾಂವೆ ಮುಂದರುನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ: “ಆಬೈೆ, ಮ್ಹಜಾ ಮಾನೇಸ್ತ್ ಆವಯ್ಸ್ 

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಗಳ್ಕಾಂತ್ ಬಾಂಧ್ಲ್ಲೆಂ ಪವಿತ್ರ್ ದಾಯ್ಜ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ತಿಚ್ಕಾ ಅವಿನಾಶಿಕ್ 

ಮೊಗಾಚೆಂ. ಜೊ ಮೋಗ್ ತುಟ್ಟೊನಾ ಸಾಸ್ಲಾಕ್.'' 

“ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಹಾಂತುಂ ತುಕಾ ಪಾತೈಣಿ ಆಸಾಗಿ?” ಪರತ್ ತಾಣೆ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ. ಹಾಂವೆ 

ಸಾಂಗ್ಲೆಂ: “ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆವಯ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಳಾಚ್ಕಾ ಗಳ್ಕಾಂತ್ ಘಾಲ್ಲಿ ವಸ್ತ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ 

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಹಿತಾ ಖಾತಿರ್ ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬರ್ಕಾಪಣಾ ಖಾತಿರ್. ಸಭಾರ್ ವರ್ಸಾಂಚಾ 

ಆವ್ದೆಂತ್ ತೆಂ ಪರ್ನೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲ್ಮಾರ್, ತಾಚೆಯಿತ್ಹ್ವಾಕ್ ಕುಂದ್ವೊನ್ ಕುಡ್ಕೆ ಜಾವ್ನ್ 

ಗೆಲ್ಕಾರ್ ವ್ಹಚುಂದಿ. ತೆದಾಳಾ ಹಾಂವ್ ಆನ್ಕೇಕ್ ನವೊ ಸರ್ ಹಾಡುಂಕ್ ವ್ಹೆಚೊಂ 
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. ಜಾಲ್ಕಾರ್ ಹೊ ಹಾಂವೆ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಘಾಲ್ಟೊ ಅಧಿಕೃತ್ ಸರ್ ಆವಯ್ಡ್ ಮ್ಹಜ್ಮಾ 

ಛಳ್ಳಾಂತ್ ಘಾಲ್ಲೊ, ತೊ ಮಾತ್ರ್ ಹಾಂವ್ ಕೆದಿಂಚ್ ಕಾಡ್ಜೊಂನಾ.” 

ಮಿ. ಕೊಟ್ಸ್ ಆಪ್ಣಾ ಜಿವಾ ಭಿತರ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಭಗ್ಲಾಂಚ್ಕಾ ತಳ್ಮಳ್ಕಾಂನಿ ತಂಗ್ 

ಲ್ಲೊ. ಮ್ಹಜೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ತಾಕಾ ಅವಿವೇಕ್ ದಿಸ್ಲೆಂ. ತಾಚ್ಕಾ ಮತಿಂತ್ ಏಕ್ಚ್ 

ಥೀಯ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ, ದುಸ್ರ್ಯಾಂಚಾ ವಾದಾಕ್ ತೊ ಭೆರೊ ಜಾಲ್ಲೊ! ಮ್ಹಾಕಾ ತೊ 

ಳೊಕಾಚ್ಕಾ ಪಾತಾಳಾಂತ್ಲೊ ಬಚಾವ್ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಣೊನ್ ಉಬಾಳೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ 

ಟಯ್ತಾಲೊ. ಮ್ಹಾಕಾ ತಾಚ್ಕಾ ಉಪನ್ಶಾಸಾ ಥಂಯ್ ಸಂಪೂರ್ಡ್ಕಾಯ್ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಕ್ 

ಹಕಾರ್ ದೀಜೆ ಮ್ಹಣೊನ್ ಪ್ರಯತನ್ ಕರ್ತಾಲೊ, ನಹಿಂ ಜಾಲ್ಕಾರ್ ಸಾಲ್ವಾಸಾಂವ್ 

ಖಳ್ಜೆಂನಾ ಮ್ಹಣ್ತಾಲೊ. ಹಾಂವೆ ಕ್ರಿಸ್ತಿ ಧರ್ಮ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕೆಲೊನಾ ಜಾಲ್ಕಾರ್ ಮ್ಹಜಿಂ 

ಗಾತ್ಕಾಂ ಘಾರಿಕ್ ಜಾಂವ್ಚಿಂನಾಂತ್ ಕೀ, ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಮಡ್್ ಜಾವ್ನಾಸಾ “ಸತಾಚಿ 

ಜ್ಜಾತ್''& ಜೆಜು ಶಿವಾಯ್ ಸರ್ಲಿಂಚೆಂ ಸುಖ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮೆಳ್ಚೆಂ ನಾ; ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಕೊ 

ರ್ಸ್ ದಂಡೊವ್ಚೈ, ಸಾಕ್ರಿಫಿಸ್ ಆನಿ ತ್ಕಾಗ್ ಸಗ್ಳೆಂ ವರ್ಡ್ ಜಾತಲೆಂ. ತೆಂ ತೊ ಖರೆಂ 

ಸಂಗ್ರಾಲೊ. 

ತಾಣೆ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಭಾರ್ ಪುಸ್ತಕಾಂ ವದ್ಗಾಯ್ಲಿಂ ಆನಿ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಜಣಾಂಚಿ 

ನಳೂಕ್ ಕರ್ನ್ ದಿಲಿ. ತೆ ಜಾವ್ನಾಸ್ದೆ ಮೂಳ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್. ತಾಂಚೆ ಪಯ್ಕಿ ಏಕ್ 

ಏಟಾಂಬ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆಂ.. “ಪ್ಲೀಮತ್ ಬ್ರದ್ರೆನ್'' (ತೊ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟಾಂಟ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ 

ಶಂಡಾಚೊ ಏಕ್ ಶಾಖೊ. ಆರಂಭ್ ಜಾಲ್ಲೊ ದೊನ್ಫಿಂ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ (1800). 

ುಜಾಂನಿ, ಖ್ಯಾಸ್ಟ್ ಪಿಡೆನ್ ಆನಿ ದುಕೊಳಾನ್, ಮನ್ಶಾಕುಳ್ ಎಕಾಮೆಕಾಚೆರ್ 

ಉಪ್ರಾಟ್ಲೆಲೆಂ ಆನಿ ತಸಲ್ಮಾ ದುರಂತಾಚಾ ವೆಳಾರ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಮಡ್ ವಾದಾಳಾಕ್ 

ವಿಲಿ ಪಡೊನ್ ಥೊಡ್ಕಾಂಚೊ ಭಾವಾಡ್, ದಂಡಳ್ಳೂ ಆನಿ ಸಿಜ್ಮತಿಕ್ ತಂಡಾನ್ 

ಸಲ್ಮ್ ಘೆತ್ಲೊ. ಆನಿ ಅಸೆಂ “ಪ್ಲೀಮತ್ ಬ್ರದ್ರೆನ್'' ಬಳಾದಿಕ್ ಜಾಲೆಂ ತೆನ್ಕಾ 

ತಫ್ರಿಕಾಂತ್. ಮಿ. ಕೊಟ್ಸ್ ಹಾಣೆ ವಳೊಕ್ ಕರ್ನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಗ್ರೂಪಾಚೆ ಸಬಾರ್ 

ಇಂದೆ ಬೋವ್ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ಪಾತ್ಮೆಣೆಚೆ ಮನಿಸ್. ತೆ ದೆವೊತ್ ಆನಿ ರಗೆ ದಿಂವ್ಚೆ 

ಮನಿಸ್ ನಹಿಂ. ಜಾಲ್ಕಾರ್ ಎಕಾ ಕಡೆಂ ಜೆವ್ಲಾಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ತವಳ್ ಎಕ್ಲೊ ತಾಂಚೊ 

ಇಂದೊ ಮ್ಹಾಕಾ ಅವ್ಚಿತ್ತ್ ತರ್ಕ್ ವಿತರ್ಕಾಂತ್ ಸಾಂಪ್ಣಾಂವ್ಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರ್ತಾಲೊ. 

ಬ್ಹಜೆಕಡೆ ಆಡ್ ಸವಾಲಾಕ್ ಜವಾಬ್ ತಯಾರ್ ನಾತ್ಲ್ಲಿ. 

ತಾಂಚೊ ವಾದ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲ್ಲೊ ಕೀ “ಸಮಡ್ತಿಚಿ ಸೊಭಾಯ್ ಸ್ವರ್ಲೀಯ್. 

ರ್ ಸಗ್ಳೊ ವೇಳ್ ಆಮಿ ಆಮ್ಚಾ ಪಾತ್ಕಾಂ ವಿಶಿಂಚ್ ಚುರ್ದುರೊನ್ ಖರ್ದೊನ್ ದೀಸ್ 

ಇಲ್ಲೆ ಜಾಲ್ಕಾರ್ ಆಮ್ಚಾ ಮತಿಕ್ (ಕುಡಿಕ್) ತಶೆಂ ಅತ್ಮ್ಮಾಕ್ ಶಾಂತಿ ಮೆಳ್ಳಿ ಕೆದಾಳಾ? 

ಮಿ ಸರ್ವ್ ಜಾಣಾಂವ್, “ಆಮಿ ಪಾತ್ಮಿ'' ಮ್ಹಣೊನ್ ತರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಭೊಗ್ಗ್ಸಾಣೆ 
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ನಾಸ್ತಾನಾ ಬಚಾವಿ ನಾ. ದೆಕುನ್ ಜೆಜು ಥಂಯ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಬರೆಂ ವಾಯ್ಡ್ *, ಸಮರ್ಬಿಲ್ಕಾರ್ 
ಆಮ್ಚಾ ಪಾತ್ಕಾಚೆಂ ಭೊಗ್ಗಾಣೆ ಜೊಡ್ಕೆತ್. ಜೆಜು ಮಾತ್ ಪಾಪ್ ಖತ್ ನಾತ್ಲ್ಲೊ. 
ಜೊ ಕೋಣ್ ಜೆಜುಕ್ ಪಾತ್ಮತಾ ತೊ ವ್ಹಚೊಂಕ್ ಪಾವ್ತೊಲೊ ಸಾಸ್ಲಾಚಾ ಸುಖಾಕ್ 
ಸರ್ಗಾ ರಾಜಾಂತ್. ದೆವಾಚಿ ದಯಾ ಜಾಯ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಪತ್ಕಾವಿಣೆ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್. 
ದೆಕುನ್ ಜೆಜುನ್ ಖುರ್ಸಾರ್ ಮೊರೊನ್ ಮನ್ಯಾಕುಳಾಚಿ ಸೊಡ್ವಣ್ ಕೆಲ್ಕಾ. ತಾಚ್ಯಾ 
ಮಾರಿಫತ್ ಮಾತ್ರ್ ಸರ್ಗಿಂಚಾ ರಾಜಾಕ್ ವ್ಹಚ್ಕೆತ್. ಜೆಜುವಿಣೆ ಆಮ್ಕಾಂ ಶಾಂತಿ ನಾ 
ಆಮ್ಚಾ ಅತ್ಮ್ಮಾಕ್ ಸರ್ಗಿಂಚಿ ಶಾಂತಿ ಲಾಭ್ರಲಿ ಜೆಜು ಮಾರಿಫತ್.'' 

ಹಾಂವ್ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲೊಂ, ವಾಡ್ಲ್ಲೊಂ, ಹೆಳ್ಲ್ಲೊಂ, ಖೆಳ್ಲ್ಲೊಂ ಹಿಂದೂ 

ಧರ್ಮಾಂತ್. ಮ್ಹಾಕಾ ಹೆಂ ಗೊಂದೊಳ್ ಲಿಸಾಂವ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲೆಂ. 

ಹಾಂವೆ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಹೆಂ ಕ್ರಿಸ್ತಿ ಧರ್ಮಾಚೆಂ ಗೂಂಡ್ ತತ್ವ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಅಗಣಿತ್. ಹೆಂ 

ಮ್ಹಾಕಾ ಅರ್ಥ್ ಜಾಯ್ದಾತ್ಹೆಂ ಅವಿವೇಕ್ ರಾಜಾಂವ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪರಿಪೂರ್ಸ್ 

ರಿತಿನ್ ಮಾಂದುಂಕ್ ಜಾಯ್ದಾ. ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಯ್ ಸೊಡ್ತೊಣ್ ಪಾತ್ಕಾಂತ್ಲಿ. ತೆದೊಳ್ 

ಪರ್ಮಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ರಾಕ್ತಲೊಂ ಮ್ಹಜ್ಮಾ ನಿರ್ವಾಣಾಕ್.” 

“ಪುಣ್, ಪರ್ತುನ್ ತುಂ ಚಿಂತುನ್ ಪಳೆ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಮಾನಾದಿಕ್ ಪ್ಲೀಮತ್ 

ಬ್ರದರ್. ತಾಣೆ ತಾಚಿ ಸ್ವಂತ್ ಜೀಣ್ ತಪಾಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಬ್ಳೆ ತಾಚೆ ಥಂಯ್ ಸಭಾರ್ 

ಚುಕಿ ಮೆಳ್ತಿತ್. ಜಾಲ್ಕಾರ್ ಹ್ಕೊ ಚುಕಿ ಪಾಟಿಂ ಕಾಡುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಂತ್. ಪ್ರಯತನ್ 

ಕರ್ದೆಂಯೀ ವ್ಯರ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ತಾಣೆ ತಿ ಗಜಾಲ್ಚ್ ಸೊಡ್ಡ್ ಸೊಡ್ಡ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ತಾಲೊ 

ತೊ. 

ಹಾಂವ್ ತರ್ಕಾ ಕೂಟಾಚ್ಕಾ ರಂಗಸ್ವಳಾಕ್ ಯೆಂವ್ಚೆ ಆದಿಂಚ್ ಹಾಂವೆ ಖಬರ್ 

ಕಾಡ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ಜಾಣಾ ಜಾಲಾಂ. ಸಗೈೆ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಹ್ಯಾ “ಪ್ಲೀಮತ್ ಬ್ರದರ್ಸ್” ಸಿಜ್ಮತಿಕ್ 

ಖಾತ್ಕಾಚೊ ಉಪನ್ಶ್ಯಾಸ್ ಮಾಂದಿನಾಂತ್ ಮ್ಹಣೊನ್. ಮಿ.ಕೊಟ್ಸ್ ಜಾವೈತ್ ದೇವ್ 

ಭಿರಾಂತೆಚೊ ಆನಿ ತಾಚೆಂ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ನಿತಳ್ ಆನಿ ಸ್ವನಿತಳಾಯ್ ಪಾತ್ಕಾಂತ್ಲಿ 

ಜಾವ್ನಾಸಾ ಅಧಿಕ್ ಬರಿ ಮ್ಹಣ್ ತೊಚ್ ಸಾಂಗ್ತಾಲೊ. ಕು. ಹ್ಯಾರಿಸ್ ಆನಿ ಕು. 

ಗ್ಯಾಬ್ ಹಾಣಿಂ ದೊಗಾಂಯ್ಲಿ ಸರ್ ಸಮ್ಮತಿ ದಿಲ್ಲಿ ಹ್ಮಾ ಶರ್ತಾಂಕ್. ಜಾಲ್ಯಾರ್ 

ಬೂಕ್ ವದ್ದಾಯ್ದಲೆ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆ ಮಾಗ್ಗ್ಯಾಚೆ. ಹಾಂವೆ ಮಿ. ಕೊಟ್ಸಾಕ್ ಧಯ್ರ್ 

ದೀವ್ನ್ ಮ್ಹಳೆಂ “ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಮಡ್ತಿ ಥಂಯ್ ಹಾಂವ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ವಾಯ್ಚ್ 

ಚಿಂತಿನಾ. ಮ್ಹಜೆ ಸಂಕಷ್ಟ್ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್ ಬಾಯ್ಬಲಾಂತ್ಲಿಂ ತತ್ವಾಂ ವ ಶರ್ತಾಂ ವ 

ಉಪದೆಸ್ ಸೊಡೊವ್ನ್ ಅರ್ಥ್ ಕರ್ಚೆ. ಜಿಂ ಸತಾಂ ಜಾವೈತ್ ಸದೆಂವ್ ಆನಿ ದೈವಿಕ್ 

ಜಾಲ್ಕಾರ್ ಜೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಅರ್ಥ್ ಜಾಯ್ದಾತ್ಲೆ ವ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಕ್ ವಿಕ್ಫಾಲ್ಲೆ ತೆ 

ಜಾವ್ನಾಸಾತ್ “ಮಿಸ್ಟರ್”. 
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೦ಡಿಯನಾಕಡೆ ಸಂಪರ್ಕ್ ದವರ್ದೊ 
ಕ್ರಿಸ್ತೀ ಧರ್ಮಾಚೊ ಪ್ರಭಾವ್ ಮ್ಹಜೆರ್ ಪಡ್ಲೊ ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಅನ್ಟೋಗಾಕ್ 

ಧರ್ಮಾಚಿ ಗ್ರೇಸ್ಟ್ಕಾಯ್'' ಲಾಬ್ಲಿ ಜಾಲ್ಕಾರ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಹೆರ್ ಅನ್ಟೋಗಾವಿಶಿಂ 

ರೊಂವ್ಚಂ ಬರೆಂ. 

“ಶೆತ್ ತ್ಕಾಬ್ ಹಾಜಿ ಖಾನ್ ಮಹಮ್ಮದ್' ಪ್ರೆಟೋರಿಯಾ ಆಸ್ಲ್ಲೊ. ತಾಚೊ 

ದ್ಹೊ ನತಾಲ್ ಸಂಸ್ಥಾನಾಂತ್ ಆಸ್ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾದಾ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಬರಿಚ್ ತಾಂಚ್ಕಾ 

ಚ್ಕಾ ಸಂಸ್ಥಾನಾಚೆ ತೆ ಗುರ್ಕಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆ ಮ್ಹಣ್ಮೆತ್. ತಾಂಚ್ಕಾ ಮುಸುಲ್ಮಾನ್ 

ರ್ಹಾ ಭಿತರ್ ತಾಂಚಿ ಪರ್ದಣ್ಣಿ ಘೆತ್ಲಾ ಶಿವಾಯ್ ಕಸಲೆಂಚ್ ಘಡಾಪ್ ಮೊಡಾಪ್ 

ಾಂವ್ಕ್ ಆಡ್ವಾರ್ಲೆಲೆಂ. ಹಾಂವೆ ಶೆತ್ ತ್ಕಾಬ್ ಹಾಜಿ ಖಾನ್ ಮಹಮ್ಮದಾಕ್, 

'ಟ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಹಫ್ತ್ಯಾಂತ್ಚ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಲೆಂ ಕೀ "ಮ್ಹಾಕಾ ಪ್ರೆಟೋರಿಯಾಂತ್ 

'ಸ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಹರೈಕಾ ಇಂಡಿಯನಾಕಡೆ ಸಂಪರ್ಕ್ ಕರುಂಕ್, ಆನಿ ತಾಂಚೆ ಸ್ಹಿತಿಗತಿ ವಿಶಿಂ 

ಕಾಣಾ ಜಾಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್'. ಹ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಮಾಂತ್ ತಾಚಿ ಸಹಾಯ್ ಜಾಯ್ 

ಣ್ ವಿಚಾರ್ಷಂಚ್ ತಾಣೆ ವ್ಹಡಾ ಖುಶೆನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಅನುಮತಿ ದಿಲಿ. 
ಉ 

ಮ್ಹಜೆಂ ಪಯ್ದೆಂ ಧೆಂಪ್ ಕೀ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಮಾಜಿಕ್ ಎಕಾ ಸಾಮೂಹಿಕ್ 

ಸಮಾತೆಕ್ ಆಪವ್ನ್ ತಾಂಚಿ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ, ಹಾಲ್ಚಾಲ್ ವಿಶಿಂ ಜೆರಾಲ್ ಸಂದರೃನ್ 

ಸವ್ನ್, ತಾಂಚಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ವಾಲ್ ಸಂಸ್ಥಾನಾಂತ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಸ್ಥಿತಿ ಜಾಣಾ ಜಾಂವ್ಚಿ. 

'ಮ್ಹಿ ಜಮಾತ್ “ಶೆತ್ ಹಾಜಿ ಮಹಮ್ಮದ್ ಹಾಜಿ ಜೂಸಾಬ್' ಹಾಚ್ಯಾ ಘರಾ 

ವರ್ಲೆಲಿ. ಮೀಟಿಂಗಾರ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆ ಮುಖ್ಕ್ ಜಾವ್ನ್ ವೀರ್ ನಾಯ್ಕ್ 

ಮಮನ್' ಸಾವ್ಕಾರ್. ಬೋವ್ ಹೊಡೆ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಾಚೆಯಿ ಆಸ್ಲ್ಲೆ. 

ಮ್ಹಜೆಂ ಭಾಷಣ್ ಮಾತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಚೆಂ ಪ್ರಪ್ರಥಮ್ ಪ್ರವಚನ್ 

ುಣೈೆತ್. ಹಾಂವೆ ಬರಿ ತಯಾರಿ ಕೆಲ್ಲಿ. ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ “ಸತ್ ಉಲಯ್ 
ದ್ಯಮ್ ಚಲಯ್'' ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಧ್ಯೇಯ್ ಸೂತ್ರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲೆಂ ಮೇಲ್ಫಂಕ್ತಿಚೆಂ 

ತ್ಟ್, ಹಾಂವೆ ಆಯ್ಕಾಲಾಂ, ಸಾಮ್ಕಾರಾಂನಿ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಕೀ, ವ್ಯಾಪಾರಾಂತ್ ಯಶಸ್ವಿ 

ಸೊಡಿಜೆ ಜಾಲ್ಕಾರ್ ಸತ್ ಮಾತ್ರ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಸಾಧ್ಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣೊನ್. 

ನಾಂವ್ ಪಾತ್ಮೆಂವ್ಸ್ ನಾತ್ಲ್ಲೊಂ ತವಳ್ ಆನಿ ಆತಾಂಯಿ ಹಾಂವ್ ಪಾತ್ಯನಾ. ಆತಾಂ 

ಇಲ್ಕಾರೀ, ಅರ್ವಿಲೆ ಸಾವ್ಕಾರ್ ಆಸಾತ್ ಆನಿ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್, “ಉದ್ಯಮಾಂತ್ ಸತ್ 

ಸಾತ್ರ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಚಲಾನಾ''. ವ್ಯಾಪಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಏಕ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗತ್ ಸಂಗತ್. 

ಖನಾಫೊ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಸಾವ್ಕಾರಾಚಿ ಆನಿ ತಾಚ್ಕಾ ಕಾಮಾಗಾರಾಂಚಿ ಮಜೂರಿ. ಜಾಲ್ಕಾರ್, 

ತ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಧರ್ಮಾಚಿ ವ ಸಮಡ್ತಿಚಿ ಗಜಾಲ್. ವಾಸ್ತವಿಕ್ ಚಾಲ್ತ್ವಾ ಸಂಗ್ಮಿಂತ್ 
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ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಸಂಗತ್ ಭರುಂಕ್, ಸಾಧ್ಕ್ ನಾ. ಆಪುಟ್ ಸತ್ ಉದ್ಯಮಾಂತ್ ಏಕ್ 
ಸ್ವಪಾಣ್. ಜಾಲ್ಕಾರ್ ತುಕಾ ಪರ್ವಡ್ತಾ ಜಾಲ್ಕಾರ್ ಮಾತ್ರ್ “ಸತ್'' ಉಲವೈತ್. ಹೊ 
ವಾದ್ ಹಾಂವೆ ಪೆಂಕಾಟ್ ಬಾಂಧುನ್ ಊರ್ಹಿತ್ ಕೆಲೊ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭಾಷಣಾಂತ್ ಆನಿ 
ಉದ್ಯಮಿಂಕ್ ಜಾಗ್ವಣ್ ದಿಲಿ. ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಳೆಂ, “ಆಬೈ ಕರ್ರವ್ಯಾಚ್ಕಾ ತಾಲ್ವಾರಿಕ್ 
ದೊನೀ ಕುಶಿಂನಿ ಧಾರ್ ಆಸಾ. ಆಮಿ ಹ್ಯಾ ಪರ್ಕಿ ಗಾಂವಾಂತ್ ಆಸಾಂವ್. ಆಮ್ಚೆ 
ಆವ್ಸುಣ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ತಾತ್ ಸಂಕೇತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗಾಂವ್ಚೆ. ಆಮಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಜಾತ್ಕಾತ್ 
ಆನಿ ಕುಟ್ಮಾಂಚೊ. ಅಶೆಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗಾಂವ್ಭಾವಾಂಕ್ ತಾಂಚೊ ದೋಷ್ ನಾತ್ಲ್ಯಾರೀ 
ಭೊಗುಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾ! | 

ಹಾಂವೆ ಪಳೆಲ್ಕಾ ಆಮ್ಚಾ ಲೊಕಾಚಿ ಗಲೀಜ್ ಸವಯ್. ಪ್ರತ್ಶೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ 

ಗೊರ್ಯಾಂಕ್ ಸರಿ ಕೆಲ್ಕಾರ್ ಆಮ್ಚೆ ಊಣ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸವಯೆರ್ ಸಾಫ್ ಕಳ್ತಾತ್. ಹಾಂವೆ 

ಸಾಂಗ್ಲೆಂ: “ಆಮಿ ಜಾವ್ನಾಸಾಂವ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಆನಿ ಹಿಂದೂ, ಮುಸುಲ್ಮಾನ್, ಪಾರ್ಸಿ, 

ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್, ಗುಜ್ರಾಥಿ, ಮೆಡ್ರಾಸಿ, ಪಂಜಾಬಿ, ಸಿಂದಿ, ಕಚ್ಚಿ, ಸುರಿ. ಮ್ಹಳ್ಳೊ ತರ್ 

ಭೇದ್ ಖರೋಖರ್ ವಿಸ್ರೊಂಕ್ ಜಾಯ್.'' 

ನಿಮಾಣೆ ಹಾಂವೆ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ: “ಆಮ್ಕಾಂ ಏಕ್ ಸಂಘಾಚಿ ಗರ್ಲ್ ಆಸಾ ಸರ್ಕಾರಿ 

ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಕ್ ತಿಳ್ಸುಂಕ್ ಆಮ್ಚೆ ಕಷ್ಟ್ ಆನಿ ಹಾಲ್ಚಾಲ್. ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜೊ ವೇಳ್ ಆನಿ 

ಶ್ರಮ್ದಾನ್ ಕರುಂಕ್ ತಯಾರ್ ಆಸಾಂ” ಮ್ಹಣ್ಣಾನಾ ಸರ್ ಸಾಂದ್ಯಾಂಕ್ ಕಾನ್ 

ಚುರುಕ್ ಜಾಲೆ. ಮ್ಹಜಾ ಭಾಷಣಾ ನಂತರ್ ಆಮಿ ಎಕಾಮೆಕಾ ಮಧೆಂ ಆಮ್ಚೆಂ 

ಸುಖ್ ದುಖ್ ಉಲವ್ನ್ ಆಮ್ಚಿಂ ಮನಾಂ ಆನಿ ಅಂತಸ್ಕರ್ನಾಚ್ಕಾ ಬೆಜಾರಾಯೆಚೊ 

ಭೊರೊ ಭುಂಯ್ ದವರ್ದೊ! ಥೊಡೆ ಮ್ಹಣಾಲ; "“ಆಮ್ಚೆರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಅನ್ಯಾಯ್, 

ಅನಾಹುತಾ ವಿಶಿಂ ತುಕಾ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಕಾರ್ ರುಜ್ವಾತ್ ವದ್ಗಾಯ್ತಾಂ.” ಮ್ಹಜ್ಯಾ 

ಜಮಾತೆಂತ್ ಬೋವ್ ಥೊಡ್ಕಾಂಕ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಯೆತಾಲೆಂ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಚಿ 

ಪರಿಚಯ್ ಆನಿ ಹುಶಾರ್ಲಿ ಹಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಮಸ್ತ್ ಉಪ್ಕಾರ್ತಲಿ ಮ್ಹಣೊನ್ ಹಾಂವೆ 

ತಾಂಕಾಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. 

ಮುಂದರುನ್ ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಳೆಂ: “ಜೆಂ ಕೊಣಾಕ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಿಕ್ಚೆ ಖಿಶಿ ಆಸಾ, 

ತಾಂಕಾಂ ಆಪುಣ್ ಖುದ್ದ್ ಶಿಕಯ್ತಾಂ. ಶಿಕ್ಚಿ ಗಾಢ್ ಅಭಿರೂಚ್ ಉರ್ಬಾ ಮಾತ್ರ್ 

ಆಸೊಂಕ್ ಜಾಯ್.'' 

ಕ್ಲಾಸ್ ಸುರು ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಫುಡೆಂಚ್ ತೇಗ್ ಜಣ್ ತರ್ನಾಟೆ ವ್ಹಡಾ ಉರ್ಬನ್ ಆಯ್ತೆ 

ಜಾಲೆ. ಮಾತ್ ಏಕ್ ಶರ್ಥ್ ಕಿತೆಂಗೀ ಮ್ಹಳ್ಕಾರ್ ಹಾಂವೆ ಖುದ್ಧ್ ತಾಂಚ್ಕಾ ಘರಾ 

ವಚುನ್ ಶಿಕೊಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್. ತಾಂಚೆ ಪಯ್ಕಿ ದೊಗ್ ಮುಸುಲ್ಮಾನ್, ತಾಂತು! 
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ಎಕ್ಲೊ ಮ್ಹಾಲೊ (ಹಜಾಮ್- ಕೆಲಿ), ದುಸ್ರೊ ಗುಮಾಸ್ಟ್, ಆನಿ ತಿಸ್ರೊ ಹಿಂದೂ 
ಧರ್ಮಾಚೊ, ಘುಡಾಚ್ಕಾ ಆಂಗ್ಡಿವಾಲೊ. ತಾಂಕಾಂ ಸಮೆಸ್ತಾಂಕ್ ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಜ್ಮಾ 

ಗೊಪಾಂತ್ ಫೆತ್ತೆ. ಮ್ಹಾಕಾ ಕಾಂಯ್ ಅನುಮಾನ್ ನಾತ್ಲ್ಲೊ ಮ್ಹಾಕಾ ಶಿಕಂವ್ಕ್ 

ಸಾತಾಗೀ, ಜಾಯ್ನಾಂಗೀ ಮ್ಹಣೂನ್. “ಮ್ಹಜೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಥಕೊಂಕ್ ಪುರೊ ಜಾಲ್ಕಾರ್ 

ಮೆಸ್ತ್ರಿ ಥಕ್ಟೊನಾ” ತೆಂ ಹಾಂವ್ ನಖ್ಬಿ ಜಾಣಾ ಆಸ್ಲ್ಹೊಂ. 

ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಹಾಂವ್ ತಾಂಚ್ಕಾ ಘರಾ ಶಿಕಂವ್ಕ್ ವ್ಲೆತಾನಾ, ತೆ ತಾಂಚ್ಕಾ 

ಕಾಮಾಂತ್ ಮಗ್ನ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚೆ ಆಸ್ಲ್ಲೆ! ಜಾಲ್ಮಾರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸೊಸ್ಲಿಕಾಯ್ 

ಸಮಾಧಾನೆಕ್ ಸುಕಿಧಾಡ್ ಪಡೊಂಕ್ ನಾತ್ತಿ! ತೆಗೀ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಲೆಕಾ ಪುರ್ರೆಂ ಮಾತ್ರ್ 

ಶಿಕ್ತಾಲೆ, ಲೆಕಾ ವ್ಹರೆಂ ಕೆದಿಂಚ್ ನಾ. ಜಾಲ್ಕಾರ್ ತಾಂಚೆ ಪಯ್ಕಿ ದೋಗ್ ಬರೆ ಶಿಕ್ಷೆ. 

ಆಟ್ ಮಹಿನ್ಕಾಂ ಭಿತರ್ ದೋಗ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಖಾಸ್ಗಿ ಉದ್ಯಮಾಂಚೆಂ ಲೇಖ್ಪಾಕ್ 

ದವ್ರುಂಕ್ ಶಿಕ್ಷೆ. ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಉದ್ಯಮಾಚಿಂ ಪತ್ರಾಂ ಬರಂವ್ಕ್ ಶಿಕ್ಷೆ. ಕೆಲಿ ಮಾತ್ರ್ 

ಫಕತ್ತ್ ಕೇಸ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಗಿರಾಯ್ಕಾಂಕಡೆ ಸಂಭಾಷಣ್ ಕರುಂಕ್ ಶಿಕ್ಲೊ. 

ನಿಮಾಣೆ ಹ್ಯಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ತರ್ಬೆತಿ ಕ್ಲಾಸಿ ನಿಮ್ಮಿಂ ದೋಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಬರ್ಕಾ ಜೊಡಿರ್ 

ಹಾಂವ್ ಸಂತೃಪ್ತ್ ಪಾವ್ಲ್ಲೊಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮೀಟಿಂಗಾಚೆಂ ಫಲಿತಾಂಶ್ ಪಳೆವ್ನ್. 

ಹರೈಕ್ ಹಫ್ತ್ಯಾಂತ್ ತಸಲಿಂ ಮೀಟಿಂಗಾಂ ದವರುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಅಭಿಮತ್ 

ಮಂಜೂರ್ ಜಾಲೊ. ಕನಿಷ್ಟ್ ಮಹಿನ್ಮಾಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಚ್. ಕಶೆಂಯ್ ಜಾಲ್ಕಾರೀ ಹೆಂ 

ಮೀಟಿಂಗ್, ಸಭಾ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲ್ಲೆಂ ಅವ್ಕಾಸ್ ಮ್ಹಜ್ಮಾ ಗಾಂವ್ ಭಾವಾಂಕ್ ಸುಟಾವೆಂ 

ಉಲಂವ್ಹೊ ಆನಿ ತಾಂಚೆ ಕಷ್ಟ್ ದುಖ್ ಉಚಾರ್ಟೊ. 

ಫಲಿತಾಂಶ್ ಜಾವ್ನ್ ಪ್ರೆಟೋರಿಯಾಂತ್ ಆಸ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಹರೈಕ್ ಇಂಡಿಯನಾಚಿ 

ಮ್ಹಾಕಾ ವಳಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಹರೈಕ್ಲ್ಯಾಚಿ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಪರಿಪೂರ್ಡ್ ರಿತಿನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳೊನ್ 

ತೆಯ್ಲಿ. ಹ್ಯಾ ಮೀಟಿಂಗಾ ಮಾರಿಫತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮೆಳ್ಳೆಂ ಪ್ರೇರಣ್ ಪ್ರೆಟೋರಿಯಾಂತ್ ' 

ಅಸ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಏಜೆಂಟಾಕ್ ಮನವಿ ದೀಂವ್ಕ್, ಹಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಧಯ್ರ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ. 

"ಮಿ. ಜಕೊಬಸ್ ಡಿ'ವೆಟ್ಟ್” ಹೊ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾಮ್ಲ್ಗಾರಾಂಚಿ ಭಿರ್ಮತ್ ಪಾವ್ತಾಲೊ. 

ತೊ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಏಜೆಂಟ್ ಜಾಲ್ಕಾರೀ ತಾಚೊ ಪ್ರಭಾವ್ ವ ವಶೀಲಾಯ್ ಉಣಿ ತರೀ 

ತೊ ಸಹಾಯ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಫುಡೆಂ ಸರ್ದೊ. 

` ಹಾಂವೆ ರೈಲ್ವೆ ಕಂಪೆನಿಕಡೆ ಸಂಪರ್ಕ್ ಕೆಲೊ ಆನಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾಮ್ಗಾರಾಂಚ್ಕಾ 

್ವತಿಗತಿ ವಿಶಿಂ ವಿವರಿಲೆಂ. ತಾಚೆ ಶಿವಾಯ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಲೊಕಾಚ್ಕಾ ರೈಲ್ವೆ ಪಯ್ಲಾ 

ನಿಶಿಂ ಮನವಿ ದಿಲಿ. ತಾಂಚ್ಕಾ ಖರ್ಕಾ ಸ್ಲಿತೆಕ್ ಬೋಟ್ ಜೊಕುನ್ ವಿವರಿಲೆಂ. 
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ಮ್ಹಾಕಾ ಕೂಡ್ಲೆ ಪತ್ರ್ ಆಯ್ಲೆಂ ಕೀ, ಫಸ್ಟ್ ಆನಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ಹಾಚ್ಯಾ 

ಫುಡೆಂ ಇಂಡಿಯನಾಕೀ ಮೆಳ್ತಲ್ಲೊ ಮ್ಹಣೊನ್. ಮಾತ್ರ್ ಫಾವೊತ್ಕಾ ನ್ಹೆಸ್ಲಾರ್ ತಾಣಿಂ 
ಯೇಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್. 

ಹೆಂ ಶರ್ಥ್ ಕಠಿಣ್ ಭೇದ್ಭಾವಾಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ದಿತಾ ತೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಜಾಲೆಂ 
ಕೀ, ಸ್ಟೇಶನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ತನ್ನಿ ಕರ್ನ್ ತಪಾಸ್ತಾನಾ ಪಕ್ಷಪಾತಾಕ್ ಪುಷ್ಕಳ್ ಇಡೆಂ ಆಸಾ 
ತೆಂ ಹಾಂತುಂ ಧರ್ ಧರ್ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾಲೆಂ. 

ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಏಜೆಂಟಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಥೊಡಿಂ ಪತ್ರಾಂ ಬಹಿರಂಗ್ ಕೆಲಿಂ ಕಿ ತೊ ಹೈ 

ವಿಶಿಂ ವಾವುರ್ತಾ ಮ್ಹಣೊನ್. ಶೆತ್ ಹಾಣೆಂಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ. ಥೊಡಿಂ ಪತ್ರಾಂ ದಿಲ್ಲಿಂ. 

ಹೂ ವಿಚಾರ್ ಕರ್ತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳೊನ್ ಆಯ್ದೆಂ ಕೀ, ಇಂಡಿಯನಾಂಕ್ ಬೋವ್ 

ಕ್ರೂರ್ ರಿತಿನ್ “ಓರೇಂಜ್ ಫ್ರೀ ಸ್ಟೇಟ್? ಹಾಂತುಂ ದಂಡ್ಸಿತಾಲೆ ಮ್ಹಣೊನ್. 

ನಿಮಾಣೆ ಥೊಡೊ ತೇಂಪ್ ಪ್ರೆಟೋರಿಯಾಂತ್ ಹಾಂವೆ ಪಾಶಾರ್ ಕೆಲೊ. ಹ್ಯಾ 

ಆವ್ದೆಂತ್ ಹಾಂವೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಲೊಕಾಚೊ ಜಾಂವ್ಚೊ ಭಂಗಸ್ಥಳ್ ಆನಿ ತಾಂಚ್ಯಾ 

ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ವಿಶಿಂ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಘೆತ್ಲಿ. ತಾಂಚ್ಕಾ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಆನಿ ಆರ್ಥಿಕ್ ಸ್ಥಿತೆ ವಿಶಿಂ 

ತಪಾಸ್ಲಿ ಕೆಲಿ. ಪ್ರತ್ಮೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ವಾಲ್ ಆನಿ ಓರೇಂಜ್ ಫ್ರೀ ಸ್ಟೇಟ್ ಹ್ಮಾ 

ದೊನೀ ಸಂಸ್ಥಾನಾಂನಿ. 

ಹಾಂವೆ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ನಾತ್ಲ್ಲೆಂ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಎಕ್ಟಾಂಯ್ ಕೆಲ್ಲಿ 

ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಫುಡೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಮಸ್ಟ್ ಉಪ್ಕಾರ್ರ್ತಲಿ ಮ್ಹಣೊನ್. ಹಾಂವೆ ಚಿಂತ್ಲ್ಲೆಂ 

ತ್ಕಾಚ್ ವರ್ಸಾ ಪಾಟಿಂ ಇಂಡಿಯಾಕ್ ವ್ಹೆಚೆಂ ಮ್ಹಣ್. ಜಾಲ್ಮಾರ್ ದೆವಾಚಿ ಮಾಂಡಾವಳ್ 

ದುಸ್ರಿಚ್ ಆಸ್ಲ್ಲಿ! [ 

ಕಶೆಂ ಭೊಗ್ತಾ "ಕೂಲಿ' ಮ್ಹಣ್ ಆಹಯ್ಲ್ಯಾರ್? 

ತೆನ್ಕಾ ಆಫ್ರಿಕಾಂತ್ ತ್ಕಾ ತೆಂಪಾರ್ ಲೊಕಾಚೆ ತೀನ್ ವಿಭಾಗ್ ಕೆಲ್ಲೆ. 

ಪಯ್ಲೊ: ಊಂಚ್ ಯುರೋಪಿಯನ್. 

ದುಸ್ರೊ: ಕೀಳ್ ಇಂಡಿಯನ್ "ಕೂಲಿ' 

ತಿಸ್ರೊ: ನೀಚ್ ಆಫ್ರಿಕನ್ (ಖಾಫ್ರಿ ಕಾಳೂ) 

ಉಪ್ರಾಂತ್ಲೆ ಕ್ಲುದ್ರ್, ದಳ್ನಿರೆ, ಆಡಕ್ ಜನ್ಮಾಲ್ಲೆ- “ಬಾಸ್ಟರ್ಡ್” ಇತ್ಯಾದಿ. 
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ಜಾಲ್ಕಾರ್ “ಕೂಲಿ'' ಜಾವ್ನಾಸಾ ಚರಣ್ದಾಸ್ ವರ್ಗಾಚೊ. ಸಮಾಜಿಕ್ ನದ್ರೆನ್ 

“ತಿರಸ್ಕಾರ್ ಪಡ್ಲ್ಲೊ” “ವಕೀಲ್'' ಮ್ಹಣೊನ್ ಗೌರವಾಚ್ಕಾ ವಯ್ದ್ಯಾ ಪಾಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ 

ಡೊಂಕ್ ಸಾಧ್ಕ್ ನಾ. “ಕೂಲಿ ತೊ ಕೂಲಿಚ್''... ನೀಚ್! ತಾಕಾ ಮಾನಾಚಿ 

ಣಯ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ಕ್ಚ್ ನಾ ಕೀ ತೊ ಜಾವ್ನಾಸಾ “ಹಲ್ಕೊ''! 

ಆಮ್ಕಾಂ ಇಂಡಿಯನಾಂಕ್ ಏಕ್ಚ್ ನಾಂವಾನ್ ಉಲೊ ಕರ್ದೆಂ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ. ತೆಂ 

ವ್ನಾಸಾ “ಕೂಲಿ.'' ಮ್ಹಜೊ ದಂಧೊ ವಕಾಲಾತೆಚೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಪಯ್ತಾಲೆ 

“ಕೂಲಿ ವಕೀಲ್'' ಮ್ಹಣೊನ್. 

ರೂಢಿರ್. “ಕೂಲಿ” ಮ್ಹಳ್ಕಾರ್ ಹೆಡ್ಡಾ, ಬಡ್ಡಾ, ಮಂದ್ ತಕ್ಷೆಚೊ, ಫಕತ್ತ್ 

ಖೊಂಡೊನ್ ಕಾತ್ರುನ್ ಶ್ಹೆತಾಂತ್ ಶ್ರಮದಾನ್ ಕರ್ನ್ ಕರ್ಮಯೋಗಿಚೆಂ ಧರ್ಮ್ ಪಾಳ್ಜೊ 

ಸೆವಕ್. ಅಶೆಂ ಲೆಕ್ತಾಲೆ ಆಮ್ಕಾಂ ಇಂಡಿಯನಾಂಕ್ ತೆನ್ಮಾ ಆಫ್ರಿಕಾಂತ್. ಕೋಣ್? 

ಯೆರೋಪಾಚೆ ಗೊರೆ! 

(ಹ್ಯಾ ಬೂಕಾಂತ್ ಮ್ಹಕಾ ಸಂಪೂರ್ ವಿವರ್ ದೀವ್ನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಭಾವಾ 

ಭಯ್ದ್ಯ್ಯಾಂಚಿ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ವಾಲ್ ಆನಿ ಓರೇಂಜ್ ಫ್ರೀ ಸ್ಟೇಟಿಂತ್ ಜಾಂವ್ಚೊ 

ತಾಂಚೊ ಭಂಗಸ್ತಳ್ ವಿವರುಂಕ್ ನಾಕಾ ಆಸ್ಲ್ಲೊ. ತ್ವ ವಿಶಿಂ ಚಡ್ತಿಕ್ ಮಾಹತ್ 

ಚಾಯ್ ಜಾಲ್ಕಾರ್ ವಾಚಾತ್ ಮ್ಹಜೊ ಆನ್ಯೇಕ್ ಬೂಕ್- ಜಾಚೆಂ ನಾಂವ್: "“ತೆನ್ಯಾ 
ಷಾ ೨೨ ಆಫ್ರಿಕಾಂತ್ಲಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರ ಹಾಚಿ ಚರಿತ್ರಾ'') 

ಹಾಂಗಾಸರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಚೊ ಪಾಶಾಂವ್ ಹಾಂವೆ ಮಟ್ವಾನ್ ವಿವರಿಲಾ. 

"“ಓರೇಂಜ್ ಫ್ರೀ ಸ್ಟೇಟ್'' ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥಾನಾಂತ್ ನವೆಂ ಕಾನೂನ್ ಜ್ಯಾರಿ 

ಜಾಲೆ. ಹ್ಕಾ ಕಾನೂನಾ ಪರ್ಮಾಣೆ 1888-ಂತ್ ಪಾಸ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಮಸೂದೆಕ್ 

ಸಂಬಂಧ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಹಿಂ ದೊನೀ ಕಾನೂನಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಗುಂತುನ್ ಸೊಡ್ಲಿಂ. 

“ಸರ್ ಇಂಡಿಯನಾಂಕ್ ಕಸಲೆಂಚ್ ಹಕ್ಕ್ ನಾ. 1888-ಚೆಂ ಮಸೂದ್ ವ 

ತಾಚಾ ಆದ್ದೆಂ ತಾಂಕಾಂ ಲಾಗು ಜಾಯ್ನಾ. ಎಕಾದಾವೆಳಾ ಥಂಯ್ಸರ್ ವಸ್ತಿ ಕರ್ದೊ ತಾಣಿಂ 

ನಿರ್ದಾರ್ ಘೆತ್ಲೊ ಜಾಲ್ಕಾರ್ ತಾಣಿಂ ಫಕತ್ತ್ ಹೂಟೆಲಾಂತ್ ಆಳ್, ಸೆವಕ್ ವ ಕೂಲಿ 

ಜಾವ್ನ್ ಕಾಮ್ ಕರೈತ್ ವ ಘರ್ ಚಾಕ್ರಿ ಕರೈತ್ ವ ತಸಲ್ಮಾಚ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಕ್ 

ವ್ಹಚೈತ್. 

ಹೆ ಪರಿಂ ಇಂಡಿಯನ್ ಉದ್ಯಮಿಂಚಿ ಬೀದ್ ಆಂಬುಡ್ಲಿ ಆನಿ ತಾಂಕಾಂ 

“ಓರೇಂಜ್ ಫ್ರೀ ಸ್ಟೇಟಿಂತ್ಲೆ' ಭಾಯ್ರ್ ಘಾಲೆ. ತಾಂಕಾಂ ಫಕತ್ತ್ ಕುಸ್ಕುಟ್ ನಾಂವಾಂ 

ಪುರ್ತೊ ಪರಿಹಾರ್ ದಿಲೊ. ಉದ್ಯಮಿಂಕ್ ಹ್ಯಾ ಮಸೂದೆಂತ್ ತೃಪ್ತಿ ನಾ ಜಾಲ್ಕಾರ್ 

ತಾಣಿಂ ಪರಿಹಾರ್ ಅದ್ದಿ ಬರೊವ್ನ್ ಘಾಲಿಯೆತ್, ಮ್ಹಣೊನ್ ಪ್ರಚಾರ್ ಕೆಲೊ. 
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ಟ್ರಾನ್ಸ್ವಾಲ್ ಸಂಸ್ಥಾನಾಂತ್ ಖಾಫ್ರಿ ಕಾಳ್ಕಾ ಪರ್ಜೆ ವಿರೋಧ್ ಕಠಿಣ್ ಕಾಯ್ದ್ವಾ ಚೆಂ 

ಕಾನೂನ್ ಜ್ಯಾರಿ ಜಾಲೆಂ. “ಹರೈಕ್ ಇಂಡಿಯನಾನ್ ತೀನ್ ಪಾಂವ್ಹಾಂ ಜುಲ್ಮಾನ್ 
ಭರಿಜೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ವಾಲ್ ಸಂಸ್ಣಾನಾಕ್ ಭಿತರ್ ರಿಗ್ಲ್ಯಾರ್! ತಾಣಿಂ, ತಾಂಕಾಂ ಠರಾಯ್ಲೆಲ್ಶಾ 

ಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ಮಾತ್ರ್ ವಸ್ತಿ ಕರೈತ್ ಜಾಲ್ಮಾರ್, ಘರ್ ವ ಭಾಟ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಆಡ್ವಾರ್ಲೆಲೆಂ. 

ಕಸಲ್ಮಾಚ್ ರಾಜಕೀ ದಫ್ತರಾಚ್ಕಾ ಚುನಾವಾಕ್ ರಾವೊಂಕ್ ಹಕ್ಕ್ ನಾತ್ಲ್ಲೆಂ.” 

ಹೆಂ ನವೆಂ ಕಾನೂನ್ ಫಘಡ್ಲ್ಲೆಂ ಫಕತ್ತ್ ಇಂಡಿಯನಾಂ ಖಾತಿರ್ ಜಾಲ್ಕಾರ್,. 

ಕ್ರಮೇಣ್ ಹೆಂಚ್ ಕಾನೂನ್ ಸರಿ ಭರ್ಕಿ ರಂಗಾಚಾ ಹೆರ್ ಮನ್ಶಾಂಕ್ಯಿ ಲಾಗು 

ಜಾಲೆಂ. | 

ಇಂಡಿಯನಾಂಕ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಫುಟ್ಪಾತಿರ್ ಚಲೊಂಕ್ ತಶೆಂಚ್ ರಾತಿಕ್ ನೋವ್ 

ವೊರಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಪರ್ಮಿಟ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಘರ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರೊಂಕ್ 

ಆಡ್ಚಾರ್ಲೆಲೆಂ. ಜಾಲ್ಕಾರ್ ಆರ್ಚಾಂಕ್ ಹ್ಯಾ ಕಾಯ್ವಾಂತ್ಲಿ ಸುಟ್ಕಾ ಆಸ್ಲ್ಲಿ! 

ನೋವ್ ವೊರಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲಿ ರೂಲ್ ತಿತ್ಲಿ ತೀಕ್ಷ್ ನಾತ್ಲ್ಲಿ. ಹಂ ಸಗೆಂ 

ಪೊಲಿಸಾಂಚೆರ್ ಹೊಂದೊನ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ. ತಾಂಕಾಂ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಕಾರ್ ತೆ ಪಳೆವ್ನ್ 

ಪಳೆಯ್ನಾತ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಬರಿಂಯಿ ಕರ್ತಾಲೆ. ಆನಿ ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಖಾರ್ ಖಾಂವ್ಕ್ಯಿ ಹೊ 

ಕಾಯ್ದೊ ಉಸ್ತುನ್ ಕಾಡ್ನ್ ವಾಪರ್ರಾಲೆ. 

ಹ್ಯಾ ದೊನೀ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾನೂನಾಂಚೊ ಮ್ಹಾಕಾ ಖುದ್ದ್ ಅನ್ಟೋಗ್ ಘಂವ್ಕ್ 

ಜಾಯ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ. ಹಾಂವೆ ತವಳ್ ತವಳ್ ಮಿ. ಕೊಟ್ಸ್ ಹಾಚಾ ಸಾಂಗಾತಾ ದೀಸ್ 

ಬುಡ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಚಲೊನ್ ಸವಾರಿ ಕರ್ನ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ. ಜಾಲ್ಮಾರ್ ಧಾ 

ವೊರಾಂ ಆದಿಂ, ಕಾಳ್ಕಾಂಚೊ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಸುರು ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಆದಿಂ, ಹಾಂವೆ ಘರಾ 

ಯೇವ್ನ್ ಭೊವ್ ಅಪ್ರೂಬ್ ಪಾಂವ್ವೆಂ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ. 

“ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಯ್ದ್ ಕೆಲ್ಕಾರ್ ಕಿತೆಂ ಕರ್ವೆಂ”? ಹಾಂವೆ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ 

ಮಿ. ಕೊಟ್ಸಾಲಾಗಿಂ. ಮ್ಹಜೆ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ತೊ ಹ್ಕಾ ವಿಶಿಂ ಖಂತ್ ಕಾಡ್ತಾಲೊ. ಕಾಳ್ಕಾ 

ಖಾಫ್ರಿ ಕಾಮ್ಗಾರಾಂಕ್ ತಾಕಾ ಪರ್ಮಿಟ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಆಸ್ಲ್ಲಿ. ಜಾಲ್ಕಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಶಂ 

ದಿತಲೊ? ಫಕತ್ತ್ ಗೊರ್ಕಾ ಧನ್ಶಾನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಚಾಕ್ರಾಂಕ್ ಆನಿ ನವ್ಕರಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ 

ಪರ್ಮಿಟ್ ದಿವೈತ್. ಮಿ. ಕೊಟ್ಸ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪರ್ಮಿಟ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಕ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ತೊ 

ತಶೆಂ ಕೆಲ್ಕಾರ್ ದಗಲ್ಬಾಜ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿತೊನಾ. 

ಮಿ. ಕೊಟ್ಸ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಕಾ ಆಪ್ಟ್ಮಿತ್ರಾಂನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಸ್ಟೇಟ್ ಎಟೊರ್ನಿ ಮ್ಹಣ್ಚೆ 

ವ್ಯವಹಾರ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿಕಡೆ ಆಪವ್ನ್ ವ್ಹರ್ನ್ ಗೆಲೆ. ತಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಮಿ. ಕ್ರಾವ್ಸ್. ಆಮು 
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ಗೈ ಎಕಾಚ್ ನ್ಯಾಯಸ್ಣಾನಾಚೆ ವಕೀಲ್, ಬ್ಯಾರಿಸ್ಟರ್ ಸಾಂದೆ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಲ್ಲ್ಯಾಂವ್. 
ತಿಕ್ ನೋವ್ ವೊರಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಘರಾ ಭಾಯ್ರ್ ವ್ಹಚಾಜೆ ಜಾಲ್ಕಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ 

ರ್ಕಾರಿ ಪರ್ಮಿಟ್ ಜಾಯ್ದೆ ತೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ತೊ ಅತಿರೇಕ್ ಥರಾನ್ ಅಜ್ಯಾಪ್ಲೊ ಆನಿ 
ರುಣಾಯೆನ್ ಬುಡ್ಲೊ. ಮ್ಹಾಕಾ ಪಾಸ್ ಓರ್ದರ್ ಕರಾ ಬದ್ದಾಕ್- ಹಾಂವೆ 

ುಂಚ್ಕಾಯ್ ವೆಳಾರ್ ದಿಸಾಚೆಂ ವ ರಾತಿಚೆಂ ಘರಾ ಭಾಯ್ ವ ಭಿತರ್ ಕಸಲಿಚ್ 

Pರೃತ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ವ್ಹಚೈೆತ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ತಾಣೆ ಮ್ಲೊರ್ ಮಾರ್ನ್ ಪತ್ರ್ ದಿಲೆಂ. ಹಂ 

ರತ್ ಮಾತ್ರ್ ಸದಾಂಚ್ ಹಾಂವ್ ಖಂಯ್ ಗೆಲ್ಕಾರೀ ಫೆವ್ನ್ ವ್ಹತಾಲೊಂ. 

ಕಾಲ್ಕಾರ್, ಹಾಂವೆ ತೆಂ ಪತ್ರ್ ಕೆದ್ನಾಂಚ್ ವಾಪರುಂಕ್ ನಾ. ಹೆಂ ಜಾವ್ನಾಸಾ ನವಾಲ್! 

ಡಾ. ಕ್ರಾವ್ಸಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತಾಚ್ಮಾ ಘರಾ ಆಪಯ್ದೊ. ಆಮ್ಚಿ ಇಷ್ಟಾಗತ್ ವಾಡ್ಲಿ 

ಬ್ಹಣ್ಮತ್. ಹಾಂವ್ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ತಾಕಾ ಭೆಟ್ ದಿತಾಲೊಂ. ತಾಚ್ಕಾ ವಳ್ಳಿನ್ ಹಾಂವ್ 

ಚ್ಯಾ ನಾಂವಾಡ್ದಿಕ್ ಭಾವಾಕ್ ಭೆಟ್ಟೊ! ತೊ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲ್ಲೊ ಜೊಹಾನೆಸ್ಬರ್ಲ್ 

'ಸ್ಥಾನಾಚೊ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರೊಸೆಕ್ಕೂಟರ್. ತಾಣೆ ಬ್ರಿಟಿಷಾಂಕ್ ಆನಿ ತೆನ್ಕಾ ಆಫ್ರಿಕಾಚ್ಕಾ 

ಗೊರ್ಮಾಂಕ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ರುುಜಾಂತ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆಫಿಸರಾಚಿ ಖುನ್ ಕೆಲ್ಮಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ 

ತೆರೋಪಾರ್ ತಾಕಾ ಸಾತ್ ವರ್ಸಾಂಚಿ ಸಜಾ ಜಾಲ್ಲಿ. ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ನಹಿಂ ಸರ್ಕಾರಿ 

ತಫಿಸರಾಚೊ ಹುದ್ದೊ ತಾಕಾ ಇನ್ಕಾರ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ತಾಕಾ ಜಯ್ದಾಂತ್ಲೊ ಸೊಡ್ಲ್ಹ್ಲೊಚ್ 

ರುಜಾ ನಂತರ್) ವಕಾಲಾತೆಚೆಂ ಕಾಮ್ ಮುಂದರುಂಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ದಿಲ್ಲೊ. 

ಕ್ರಮೇಣ್ ಹಿ ವಳೊಕ್ ಪಾಳೊಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮಸ್ತ್ ಉಪ್ಕಾರ್ಲಿ. ಹ್ಯಾ ವಳ್ಕಿರ್ಚ್ 

ಸ್ಹಜಿಂ ಸಭಾರ್ ಕಾಮಾಂ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. 

ಇಂಡಿಯನಾಂಕ್ ಫುಟ್ಪಾತಿಚೆರ್ ಚಲೊಂಕ್ ಅಡ್ವಾರ್ಲೆಲೆಂ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಲಜೆಚಿ 

'ಜಾಲ್! ಹಾಂವ್ ಸದಾಂಚ್ ಚಲೊನ್ ವ್ಹೆತಾಲೊಂ. “ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್” 

ಚುನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಉಗ್ತಾಡ್ ಮಯ್ದಾನಾಕ್ ವ್ಹೈತಾಲೊಂ. ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಕ್ರೂಗಾರಾಚೊ 

ವಾಸ್ ಹ್ಯಾಚ್ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ. ತೊ ಬೋವ್ ಸಾದ್ಮಾ ಘರಾಂತ್ ವಸ್ತಿ 

ರ್ರಾಲೊ. ತೊ ವ್ಹಡ್ಪಣ್ ದಾಕಯ್ನಾತ್ಲ್ಲೊ. ದುಸ್ರ್ಯಾ ನಾಂವಾಡ್ದಿಕ್ ಮಂತ್ರಿಚಿಂ 

ರಾಂ ಪ್ರೆಟೋರಿಯಾಂತ್ ತಾಚೆ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಮೊಲಾಧಿಕ್ ತಶೆಂ ಭವ್ಮ್ ದಿಸ್ತಾಲಿಂ. 

ಕಾಲ್ಕಾರ್ ಫಿರ್ಡೆಂತ್ ಕ್ರೂಗಾರಾಚೆಂ ಸಾದೆಂ ಜಿವಿತ್ ಫಕತ್ತ್ ನಾಂವಾ ಪುರ್ತೆಂ. ಘರಾ 

ುಕಾರ್ ಆಸ್ಥೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ಲಾರೆ ಮಾತ್ರ್ ಫಿರ್ನೆಂತಿಚಾ ಹುದ್ದ್ಯಾಕ್ ಬೋಟ್ ಜೊಕ್ತಾಲೆ. 

ಠಾಂವೆ ಸದಾಂಚ್ ಹ್ಯಾ ಫುಟ್ಪಾತಿರ್ ಚಲೊನ್ ವ್ಹೆಚೆಂ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ. ಜಾಲ್ಕಾರ್ 

ಸ್ಹಾಕಾ ಕೊಣೆಂಯ್ ಸವಾಲ್ ಕರುಂಕ್ನಾ ಮ್ಹಜೆಕಡೆ “ಪಾಸ್” ವ “ಪರ್ಮಿಟ್'' ಆಸಾಗಿ 

ಸಣೊನ್. 
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ಜಾಲ್ಕಾರ್, ಡಿವ್ಬರ್ ಆಸ್ಚೆ ಪೊಲಿಸ್ ಪ್ಹಾರೆ ತಾಂಚಿ ಸರ್ತಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಫರಾ ಬದ್ಲಿ 

ಜಾತಾಲೆ. ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಪ್ಹಾರ್ಕಾನ್ ಆಪ್ಟನ್ ಖೊಟ್ ಮಾರ್ನ್ ಚರಂಡೆಕ್ 

ಘಾಲೊ! ಜಾಲ್ಕಾರ್ ತಾಣೆ ಏಕ್ ಸವಾಲ್ ಕರುಂಕ್ ನಾ. ಹಾಂವ್ ಕೋಣ್? ಖಂಯ್ 

ವ್ಹೆತಾಂ? ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತೆಂ ಜಾಯ್? ಅಥವಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಕುಸ್ಕುಟ್ ಹಿಸೊ ದಿಲೊ ನಾ 

ಆಪುಣ್ ಕಿತೆಂ ಕರ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್. ಶೀದಾ ಆರಾವ್ನ್ ಧರ್ದೊ ಅಪ್ಪನ್ ಧರ್ಲಿಕ್ ಶೆವ್ಬಿಲೊ 

ಆನಿ ಖೊಟ್ ಮಾರ್ನ್ ಗಠಾರಾಂತ್ ಘಾಲೊ! 

ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾರಾನ್ ಕ್ಷಣಿಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಧಿಕ್ಕ್-ಗೋಚರ್ ಜಾಲೊ ನಾ. 

ಅಚಾನಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮಿ. ಕೊಟ್ಸ್ ಆಪಯ್ಲಾಗ್ಲೊ. ತೊ ತೆಣಂಸರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ 

ಘೂಡ್ಕಾರ್ ಸವಾರಿ ಕರ್ನ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾತಾಲೊ. 

“ಗಾಂಧಿ ಹಾಂವೆ ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಪಳೆಲಾಂ. ಹಾಂವ್ ತುಜೊ ಸಾಕ್ಸಿದಾರ್. ಹಾಂವ್ 

ಬೋವ್ ಬೆಜಾರ್ ಪಾವ್ಕಾಂ ತುಕಾ ಹ್ಕಾ ರಿತಿರ್ ಆಪ್ಟನ್ ಖೊಟ್ ಮಾರ್ನ್ ಚರಂಡೆಕ್ 

ಮಾರ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್.'' ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ. 

“ಕಾಂಯ್ ನಜೊ'' ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಳೆಂ. “ತೊ ಪಾಪಾಚೊ ಪ್ಹಾರೊ ನೆಣಾಸ್ಲೊ. ಸಗ್ಳೆ 

ಕಾಳೆ ವ ಗೆಂದೆ ತಾಕಾ ಏಕ್ಚ್. ಬಹುಶಃ ಖಾಫ್ರ್ಯಾಂಕೀ ತೊ ಅಶೆಂಚ್ ಲೆಕ್ತಾ ಆಸ್ತಲೊ. 

ಹಾವೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಖಾಸ್ಗಿ ಕಾರಣಾಂ ಖಾತಿರ್ ಕೊಡ್ತಿಕ್ ವ್ಹಚುಂಕ್ ನಜೊ ಮ್ಹಣೂನ್ 

ನಿರ್ದಾರ್ ಘೆತ್ಲಾ. ದೆಕುನ್ ಹಾಂವ್ ತಾಚೆರ್ ದಾವೊ ಮಾಂಡ್ಲೊಂನಾ.'' 

ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ: “ತುಂ ಬರೆಂ ಚಿಂತುನ್ ಪಳೆ. ತ್ಕಾ ಪ್ಹಾರ್ಕಾಕ್ ಬರಂ ಲಿಸಾಂವ್ 

ಶಿಕಯ್ದೆ.'” ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೊ ಎಕಾ ಪೊಲಿಸ್ ಕೊನ್ಸ್ಟೇಬಲಾಕಡೆ ಉಲಯ್ಲೊ ಆನಿ 

ಪ್ಹಾರ್ಕಾಕ್ ಬರೀ ಬೂಧ್ ಖರಿ ಶಿಕವ್ಣ್ ಮಳಾಸಾರ್ಕಿ ಕೆಲಿ. ತಾಂಚೆಂ ಉಲೊಣೆ 

ಚಡಾವತ್ “ಡಚ್ - ಆಫ್ರಿಕನ್” ಭಾಸೆನ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಅರ್ಥ್ ಜಾಲೆಂನಾ. 

ಜಾಲ್ಕಾರ್ ಪ್ಹಾರ್ಕಾಚೊ ಪರಮೋಸ್ ಜಾಲೊ ಮ್ಹಣೊನ್ ತಾಣಿಂ ಮಾಫಿ ಮಾಗ್ಲಿ 

ಚೂಕ್ ವಳ್ಕುನ್. “ತಿ ಅವಶ್ಶ್ ನಾ?' ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಳೆಂ. ತೆದಾಳಾಸರ್ ಹಾಂವೆ ತಾಕಾ 

ಭೊಗ್ಗುನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. 

ತ್ಕಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ತ್ಕಾ ರಸ್ತಾ ಫನ್ ವ್ಹಚೊಂಕ್ ನಾ. ಪ್ಹಾರ್ಯಾಂಚಿ ಸರ್ತಿ 

ತವಳ್ ತವಳ್. ಬದ್ದಾತಾಲಿ. ನವೊ ಪ್ಲಾರೊ ಪರ್ಮುನ್ ಹಾಂವೆ ಫುಟ್ಪಾತಿನ್ 

ಚಲ್ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪರ್ತುನ್ ಖೊಟ್ ದೀವ್ನ್ ಮ್ಹಜೆರ್. ಕ್ರಮ್ ಘೆತಲೊ, . “ಅಸಲೆಂ 

ದುರಾದೃಷ್ಕ್ ಮ್ಹಜೆ ವಯ್ದೆಂ ಚುಕಯ್ದೆ ಜಾಲ್ಮಾರ್ ಹಾಂವೆ ದುರಾದೃಷ್ಟಾಚೆ ಸಮಯೆ 

ಚುಕಯ್ದೆ'' ಹೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಯ್ಲೆಂ. ತ್ಕಾ ಖಾತಿರ್ ಹಾಂವೆ ತಿ ವಾಟ್ಚ್ 

ಸೂಡ್ಲಿ. 
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ಹ್ಮಾ ಅನಿಷ್ಟ್ ಘಡಿತಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಗಾಢ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ಪಡ್ಡೊಂ ಕೀ 

ರಿತರಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಹ್ಮಾ ಅವ್ಮರ್ಮಾದಿಕ್ ಇತ್ಲ್ಯಾ ಕ್ರೂರ್ ರಿತಿನ್ ಭಾದ್ಮ್ ಕೆಲೊ ತರ್ 

ರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಭಾವ್, ಭಯ್ಹ್ಯಾಂಚಿ ಅವಸ್ಥಾ ಕಶಿಗೀ ಮ್ಹಣೊನ್. ನಹಿಂಚ್ 
ಾ70ವ್ ತಾಂಚೆ ವಿಶಿಂ ವಾಚುನ್ ಜಾಣಾ ಜಾಲೊಂ, ಬಗಾರ್ ತಾಂಚೆಕಡೆ ಖುದ್ದ್ 

ುಲವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದುಸ್ತುಚ್ ಕಳೊನ್ ಆಯ್ಲೆಂ ಕೀ ಆಮ್ಕಾಂ ಆಮಿ ಮರ್ಯಾದ್ 
ಯ್ ಜಾಲ್ಮಾರ್ ಹೂ ಗಾಂವ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಾಂಗ್ಲ್ಲೊ ನಹಿಂ. ಹೈ ವಿಶಿಂ 

ೇಸ್ರಾತ್ ಹಾಂವೆ ಚಿಂತಾಪ್ ಆಟಯ್ಲೆಂ. ಜಾಲ್ಕಾರ್, ತೆದಾಳಾಸರ್ ದಾದಾ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾಚಿ 

ಕಾದ್ಮಾ ಕೊರ್ಟ್ಕೇಜ್ ಕೊಡ್ತಿಕ್ ಯೆಂವ್ಚೊ ವಾಯ್ದೊ ಜಾಲ್ಲೊ. 

ರ್ಟ್ಕೇಜ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆ ""ವ್ಯಾಜ್ಯಾಚಿ'' ತಯಾರಿ 

ಪ್ರೆಟೋರಿಯಾಂತ್ ಸಗೈೆಂ ವರ್ಸ್ ಪಾಶಾರ್ ಕರ್ನ್ ಜಿವಿತಾಚೊ ಬೋವ್ ಅಮೊಲಿಕ್ 

ನ್ಫೋಗ್ ಹಾಂವೆ ಆಪ್ಣಾಯ್ದ್ಲೊ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ನವ್ಕಾ ಮೊಕಾದ್ಮಾಂಚೊ 

ನ್ಫೋಗ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಸುಸಂದರ್ಸ್ ಲಾಬ್ಲೊ. ಹ್ಮಾ ಮೊಕಾದ್ಮಾಂತ್ ನಹಿಂಚ್ 

ಗ್ರಾ 0, ತತ್ವಾಂ, ರೂಲಿ, ರೆಗ್ರೊ ಜಾಣಾ ಜಾಯ್ದೆ ಬಗಾರ್ “ಸತ್'' ತುಜ್ಕಾ ಪಾಡ್ತಿನ್ 

ಸಾಜೆ. ಕೀ ಸತ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಕೊಶೆಡ್ದಾಚಿ ಮಾರ್ಮಿಕ್ ಸಕ್ಕ್ ಆನಿ ಅವಿನಾಶಿಕ್ ಆಧಾರ್ 

ಶಂಚ್ ರಾಜಾಂವಾಚೊ ಬಗಾರ್ “ಸತಾಚೊ' ಮ್ಹಣ್ಚೆ “ದೆವಾಚೊ” ಕೀ “ಸತ್” 

ಇವ್ಲಾಸಾ ದೇವ್.” 

ಹಾಂಗಾಸರ್ ಹಾಂವ್ ಶಿಕ್ಲೊಂ ವ್ಯಾಜ್ಕಾಚೊ ಖರೊ ಅರ್ಥ್ ಜೊ ಏಕ್ ವಕೀಲ್ 

ತ್ತಾ ವಕಾಲಾತೆಚೆಂ ಶಿಕಾಪ್ ಶಿಕ್ತಾನಾ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮಾಲ್ಬಡ್ಕಾ ಬ್ಯಾರಿಸ್ಪ್ಟರಾಕಡೆ 

ಶತಿ ಜೊಡ್ತಾನಾ. ಹೈ ವಿಶಿಂ ಮ್ಹಜೆ ಥಂಯ್ ಅನ್ಫೋಗ್ ವಾಡ್ಲ್ಲೊಚ್ ಮ್ಹಾಕಾ 

ಯ್ ಆನಿ ಭರ್ವ್ರಸೊ ಚಡ್ಲೊ! ಇತ್ತಿ ಚಲಾಕಿ ವ ಪ್ರವೀಣತಾ ಮೆಳ್ಲ್ಲಿಚ್ ಹಾಂವೆ 

ನ್ಸಿಜ್ಮಾಂನಿ ಸಲ್ವ್ಕೊಂಕ್ ಸಾಧ್ ಚ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಮನೋಭಾವ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಯ್ಲೊ. 

ಶೆಂ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾ ಜಾಲೊಂ ಜಯ್ತಾಚೆಂ ಮಧುಮೋಹಕ್ ರಹಸ್ಕ್! 

ದಾದಾ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾಚಿ ಮೊಕದ್ಮಾ ಏಕ್ ಚಿಲ್ಲರ್ ಸಂಗತ್ ನಹಿಂ. ವ್ಯಾಜ್ಕ್ 

೦ಯ್ ಚಿಲ್ಲರ್ ಐವಜಾಚೊ ನಹಿಂ. ಉದ್ಯಮಾಂತ್ಲಾ ಆರ್ಥಿಕ್ ವ್ಯವಹಾರಾಂತ್ 

ಸಾವತ್ ಆಸ್ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ದಸ್ತಾವೇಜಾಂ ಆನಿ “ಪ್ರೊಮಿಸರಿ ಮೊಟಾಂಚಿ” ರುಡಿ 

್ಲಾನಾ ಕಳೊನ್ ಆಯ್ಲೆಂ ಕೀ ಹ್ಮಾ ವ್ಮಾಜಾಕ್ ಸಭಾರ್ ಫಾಂಟೆ ಆನಿ ಪಾಳಾಂ ಆಸಾತ್ 

ಣ್. ಆನಿ ಹ್ಮಾ ಕೇಜಿಚಿಂ ಪಾಳಾಂ ಗೂಂಡ್ ಪಾತಾಳಾಂತ್ ರೊಂಬ್ಲ್ಯಾಂತ್ 
00 

ಸಾ ಸಣ್. 
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ದೊನೀ ಪಾಡ್ತಿಂನಿ ಬೋವ್ ಅನ್ಟೋಗ್ದಾರ್ ಬ್ಯಾರಿಸ್ಟರ್ ವಕೀಲಾಂಕ್ ಠರಾಯ್ದೆಲೆ. 

ತಶೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹೊ ಮ್ಹಾಕಾ ಬೋವ್ ಅಪ್ರೂಬ್ ಸುಸಂದರ್ಸ್ ಲಾಭ್ಲೊ ಶಿಕೊಂಕ್ 
ಗೊಂದೊಳಿಕ್ ರೀತ್ ವ್ಯಾಜ್ಕ್ ತಯಾರಿ ಕರ್ದಿ. 

ಹ್ಯಾ ಮೊಕಾದ್ಮಾಚಿ ತಯಾರಿ ಕರ್ದಾನಾ ವ್ಯವಹಾರ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ವಕೀಲ್ ಖಂಚೆ 

ಪ್ರಧಾನ್ ವಿಷಯ್ ವೊಡ್ಡ್ ಘೆತಾ ಆನಿ ಖಂಚೆ ವಿಷಯ್ ಸೊಡ್ತಾ ತೆಂ ಜಾಣಾ 

ಜಾಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್. ಹಾಂವೆ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ಕೀ ಹಿ ಕೇಜ್ ತಯಾರ್ ಕರ್ತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ 

ಕೋಡ್ತ್ ವ್ಯವಹಾರಾಚೊ ಪುಷ್ಕಳ್ ಅನ್ಫೋಗ್ ಮೆಳ್ತಲೊ ಮ್ಹಣೊನ್. ಪ್ರ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ 

ಜಾವ್ನ್ ಸಾಕ್ಷಿದಾರಾಂಚಿ ರುಜ್ವಾತ್ ಪೆಂವ್ಚೊ. | 

ಹಾವೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ತನ್ ಮನ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಹಾ ವ್ಯಾಜ್ಕಾಂತ್ ಘಾಲೆಂ. ಆನಿ ಗಾಢ್ 

ಅಭಿರೂಚ್ ಫೆತ್ಹಿ. ಹೈ ವಿಶಿಂ ಹರೈಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ದಸ್ತಾವೇಜಾಂ ವಾಚ್ಚಿಂ. 

ವಾದಿಕ್ ಮ್ಹಜೆ ವಯ್ಫ್ ಮಸ್ತ್ ಪಾತ್ಮೆಣಿ ಆಸ್ಲ್ಲಿ. ತಾಚ್ಕಾ ಜಾಣ್ವಾಯೆನ್ ಆನಿ 

ಚುರುಕಾಯೆನ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಕಾಮ್ ಸಂಪೆಂ ಸರಳ್ ಜಾಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ತರೀ ಲೇಖ್ಪಾಕ್ 

ದವರ್ಹಿ ರೀತ್ ಹಾಂವೆ ಶಿಕಾಜೆ ಪಡ್ಲಿ. 

ಸಭಾರ್ ವಾಕ್ಮೂಲಾಂ ಹಾಂವೆ ಗುಜ್ರಾಥಿ ಭಾಸೆ ಥಾವ್ನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷಾಕ್ ಭಾಷಾಂತರ್ 

ಕರುಂಕ್ ಆಸ್ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಜಿ ಭಾಷೆಚಿ ನಿಪುಣಾಯ್ ವಾಡ್ಲಿ ಆನಿ ಚಡ್ಡಿ. 

ಹಾಂವೆ ಹಾಚೆ ಆದಿಂ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ ಕೀ ಹಾಂವೆ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಸಂಗ್ಮಿಂನಿ ಮಸ್ತ್ ವೇಳ್ 

ಆನಿ ಕಾಳ್ ಪಾಶಾರ್ ಕೆಲಾ ಕರ್ನ್ ಅಧ್ಯಯನ್. ತರೀ ತ್ಕೊ ಸಂಗ್ತಿ ಥೊಡ್ಕಾ ತೆಂಪಾಕ್ 

“ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಚೂಲಿಯೆರ್ ಘಾಲಿಜೆ ಪಡ್ಡ್ಯೊ''! ಹ್ಯಾ ವ್ಯಾಜ್ಮಾಚಿ ತಯಾರಿ ಭರಾನ್ ಕರಿಜೆ 

ಪಡ್ಲಿ. ಹೆಂ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಮಹಾಯೋಜನ್. ಕಾನೂನ್ ಕಾಯ್ದೆ 

ವಾಚುನ್, ಪುರ್ಚಿಲಿಂ ಮೊಕಾದ್ಮಾಂ ವಾಚುನ್ ವೊರೊವ್ನ್, ನೆರಾವ್ನ್ ನಿರ್ದಾರಾಕ್ 

ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಹೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಅಸ್ಲಿ ಕಾಮ್. ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ವ್ಯಾಜಾಚಿ 

ಮ್ಹಾಕಾ ಇಲ್ಲಿ ಗಾಢ್ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಮೆಳ್ಳಿ ಕೀ ವಾದಿಕ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ವಕೀಲಾಕ್ 

ಪರ್ಕಾಂತ್ ತಿ ಮೆಳೊಂಕ್ನಾತ್ಹಿ. ಜಾಲ್ಮಾರ್ ದೊನೀ ಪಾಡ್ತಿಂಚಿಂ ಹ್ಯಾ ಕೋರ್ಟ್ ಕೇಜಿಕ್ 

ಲಗ್ಗಿ ಜಾಲ್ಲಿಂ ವಾಕ್ಕೂಲಾಂ, ದಸ್ತವೇಜಾಂ ಆನಿ ಸಾಕ್ಸಿ ಪೂರಾ ಮ್ಹಜೆಕಡೆ ಆಸ್ಲ್ಲೊ. 

ತೆದಾಳಾಸರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಉಗ್ದಾಸ್ ಆಯ್ಲೊ ಲಂಡನ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ವಕೀಲ್- 

ಬ್ಯಾರಿಸ್ಟರ್ ಪಿನ್ಮಾಟಾಚಿಂ ಸೂಚನಾಂ. ತಾಣೆ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾ ಪರ್ಮಾಣೆ ಎಕಾ "'ವ್ಯಾಜಾಚಿಂ 

ಸತಾಂ ಮುಕ್ಕಾಲ್ ಅಂಶ್ ಕಾನೂನ್. ಹೂ ಮಂಡಾಮೇಂನೆ ರುಜು ಕೆಲ್ಲೆಂ ತೆನ್ಕಾ 

ಆಫ್ರಿಕಾಚೊ ನಾಂವಾಡ್ದಿಕ್ ವಕೀಲ್ ಬ್ಯಾರಿಸ್ಟರಾನ್ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಲೆನಾರ್ಡ್ ಹಾಣೆ. 

ಹಾಂವೆಂಚ್ ಖುದ್ದ್ ಪಳೆಲಾಂ ಆನ್ಕೇಕಾ ವ್ಶಾ ಜ್ಯಾಂತ್ ನೀತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಗಿರಾಯ್ಕಾಚ್ಕಾ 
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ಂಡ್ತಿನ್ ಆಸ್ಲ್ಲಿ. ಪುಣ್ ಕಾನೂನ್ ತಾಕಾ ವಿರೋಧ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ. ಸಂಪೂರ್ಸ್ ನಿರಾಶಾ 

?ವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಹಾಯ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಹಾಂವ್ ಎಡ್ಡೊಕೇಟ್ ಲೆನಾರ್ದಾಕ್ 

ಟ್ಲೊಂ. ತೊವೀ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಕೀ “ಹ್ಮಾ ವ್ಯಾಜ್ಮಾಚಿಂ ಸತಾಂ ಆನಿ ತತ್ವಾಂ ಕಠಿಣ್ 

ಬ್ಫೊರ್ ಆಸಾತ್.” 

ಅಚಾನಕ್ ತೊ ಉದ್ದಾರ್ಲೊ: “ಗಾಂಧಿ, ಹಾಂವ್ ಏಕ್ ವಿಷಯ್ ಶಿಕ್ಲೊಂ.” 

ಬಂದರುನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ: “ವ್ಯಾಜ್ಯಾಚಿಂ ಸತಾಂ ರುಜು ಕೆಲ್ಕಾರ್ ಕಾನೂನ್ ಅಪ್ಣ್ವಾಸ್ತಕಿಂ 

ಜು ಜಾತಾ. ಹಿಂ ವ್ಯಾಜ್ಕಾ ಫುಡೆಂ ಉಸ್ತುನ್ ಪಳೆಯಾಂ. ಆನಿ ಅಶಂ ವ್ಯಾಜ್ಯಾಚಿಂ 

ತಾಂ ಉಸ್ತುನ್ ಕಾಡ್ನ್ ಜಾಲ್ಕಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಕಾ ಪರತ್ ಭೆಟ್ಕಾಂ.'' | 

ಪರತ್ ವೊರೊವ್ನ್, ನೆರಾವ್ನ್ ಪಳೆತಾನಾ ಹ್ಕಾ ವ್ಯಾಜ್ಯಾಚಿಂ ಸತಾಂ ಮ್ಹಾಕಾ 

ಜೀವ್ ದಿಸ್ಲಿಂ. ತ್ಕಾ ಶಿವಾಯ್ ಪುರ್ವಿಂ ರುಜ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಆನ್ಕೇಕಾ ವ್ಯಾಜ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಜೆಂ 

ನ್ಶಾನ್ ಗೆಲೆಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ಜೀವ್ ಭರ್ಲೊ! ಹಾಂವ್ ಶೀದಾ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಲೆನಾರ್ದಾ ಸರ್ಮಿಂ 

ಶಿಚೊನ್ ತಾಕಾ ಸಗ್ರಿ ಗಜಾಲ್ ವಿವರಿಲಿ. 

“ಬರೆಂ ತರ್? ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ.  “ಹ್ಮಾ ವ್ಯಾಜ್ಕಾಂತ್ ಆಮಿ ಜಯ್ತ್ 

'ಪ್ಲಾಯ್ತಲ್ಕಾಂವ್. ಏಕ್ಚ್ ಸಂಗತ್ ಕಿತೆಂಗೀ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್ ನಿತಿದಾರ್ ಕೋಣ್?” 

ಹಾಂವ್ ದಾದಾ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾಚ್ಕಾ ವ್ಯಾಜ್ಯಾಚಿ ತಯಾರಿ ಕರ್ತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಖರಿ ಸ್ಲಿತಿ 

೦ಪೂರ್ಕ್ ಕಳೊಂಕ್ ನಾ ಕೀ ನೀಜ್ ಘಡಿತ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಅವಶ್ಕ್ಗೀ ಮ್ಹಣೊನ್. 

ನೀಜ್ ಘಡಿತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸತ್. 

ಆಮಿ ಸತ್ ಉಚಾರ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಕಾರ್ ಕಾನೂನ್ ಕಾಯ್ದೊ ಆಮ್ಚಾ ಸಹಾಯೆಕ್ 

ಏತಾ ಬೋವ್ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ್ ರಿತಿನ್. ಹಾಂವೆ ಖುದ್ದ್ ಪಳೆಲಾಂ ಕೀ ದಾದಾ 

'ಬ್ಹುಲ್ಲಾಚೊ ವ್ಯಾಜ್ಕ್ ಅತೀ ಬಳಾಧಿಕ್ ಜಾಲೊ ಫಕತ್ತ್ ಸತ್ ತಾಚ್ಯಾ ಪಾಡ್ತಿಕ್ 

'ಸ್ಲ್ಲ್ಯಾನ್. ವಾದಿ ವ ಪ್ರತಿವಾದಿಚಿ ದೆಸ್ವಾಟ್ ಜಾತಿ ಆಸ್ಲ್ಲಿ ಸತ್ ತಾಂಚ್ಕಾ ಪಕ್ಬೆಕ್ 

ಸ್ತಾನಾ ವ್ಮಾಜ್ ಮುಂದರುನ್ ಗೆಲ್ಮಾರ್. ದೊಗೀ ವಾದಿ ಆನಿ ಪ್ರತಿವಾದಿ ಎಕಾಚ್ 

ಣ್ಮಾಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರ್ತಾಲೆ. ಅಸಲೊ ವ್ಮಾಜ್ಕ್ ಕಿತ್ಲೊ ತೇಂಪ್ ಚಲಾತ್ ತೆಂ 

೦ಗೊಂಕ್ ಸಾಧ್ಕ್ ನಾ. ಕೊಡ್ತಿನ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಗಟ್ಟ್ವಾನ್ ತೊ ವ್ಯಾಜ್ಕ್ 

ಲ್ಲೊ ಆಸ್ಲ್ಲೊ. ದೆಕುನ್ ದೊಗೀ ವಾದಿ ಆನಿ ಪ್ರತಿವಾದಿ ವ್ಯಾಜ್ಕ್ ಪಾಟಿಂ 

ಡುಂಕ್ ವಪ್ಪಾಲೆ. 

ತ್ಕಾಚ್ ಶೆತಾಕ್ ಹಾಂವೆ ರಾಜಿ ಸಂಧಾನಾಚ್ಕಾ ವಾಟೆಕ್ ವ್ಹಚುಂಕ್, ಆನಿ ಹ್ಮ 

ಶಿಂ ನ್ಮ್ಯಾಯಸ್ಥಾನಾಚೆಂ ಸಲಹಾ ಸೂಚನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ 
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ವಾತಾವರಣಾಂತ್ ರಾಜಿ ಪಂಚಾಯತಿ ಕರ್ದಾಂತ್ ದೊನೀ ಪಾಡ್ತಿಂಕ್ ಪಾತ್ಮೆಣಿ ಆಸಾ. 

ಅಶೆಂ ಕೆಲ್ಕಾರ್ ವ್ಯಾಜ್ಕ್ ವೆಗಿಂ ಆಖೇರ್ ಜಾತಲೊ. ವಕೀಲಾಂಚೊ ಖರ್ ಅತಿರೇಕ್ 

ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತುಮ್ಚೆ ಕಡ್ಡಿ ನಿಮಾಣಿ ಧಮ್ದಿ ಪರ್ಯಾಂತ್ ತೆ ಗ್ರಾಸಿತಲೆ. ಜಾವೈತ್ ತುಮಿ 

ನಾಂವಾಡ್ದಿಕ್ ಉದ್ಯಮಿ ಜಾಲ್ಕಾರ್, ಹರೈಕ್ ಅಮೊಲಿಕ್ ಘಡಿ ತುಮ್ಚಿ ಹೂ ವ್ಯಾಜ್ಕ್ 

ಗ್ರಾಸಿತಲಿ ಆನಿ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಕಸಲ್ಯ್ಮಾಚ್ ರಾಟಾವಳಿಂಕ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಅವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳ್ಹೊನಾ. 

ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ನಹಿಂ ದೀಸ್ ವ್ಣೆ ತಾಂ ವ್ಹತಾಂ ತುಮ್ಚೆ ಮಧೆಂ ದುಸ್ಮಾನ್ಕಾಯ್ ವಾಡಾತ್ತ್ 

ವ್ಹೆತಲಿ. 

ವಕಾಲಾತೆಚೊ ದಂಧೊ ನೀಜ್ ಜಾವ್ನ್ ಅಸತಾಂತ್ ಬುಡೊನ್ ಗೆಲ್ಲೊ! ಹಂ 

ಪಳೆವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಹ್ಮಾ ಉದೋಗಾಕ್ಚ್ ಕಾಂಟಾಳ್ಳೂಂ. ಹಾಂತುಂ ದೊನೀ ಪಾಡ್ತಿಚೆ 

ವಕೀಲ್ ತಾತಾಂಚಾ ಗ್ರಾಯ್ಕಾಂಕ್ ತಾಂಕಾಂ ಪಸಂದ್ ಜಾಂವ್ಚಿಂ ಸೂಚನಾಂ ಮಾತ್ರ್ 

ದಿತಾತ್ ಶಿವಾಯ್, ವ್ಯಾಜ್ಕ್ ದೇವ್ ನಿತಿನ್ ಸಂಪಂವ್ಚೆಂ ಕ್ರಮ್ ನಾ ಘೆಂವ್ಚೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ 

ಬರೆಂ ದಿಸ್ಲೆಂನಾ. ವ್ಯಾಜ್ಕ್ ಗೂಣ್ ಜಾಲ್ಕಾರೀ ಜಿಕ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾಡ್ತಿನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕೋಡ್ತ್ 

ವ್ಯಾಜ್ಮಾಚೊ ಖರ್ ಭರುಂಕ್ ಪಡ್ಡೆಂ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಕ್ ಮೂ ್ರಿದ್ಮಾಕ್ 

ಅನ್ಮಾಯಾನ್ ಕೊಡ್ತಿಕ್ ವ್ಹರ್ನ್, ತಾಚೆ ವಯ್ರ್ ಕೊಡ್ತಿಚೊ ಖರ್ ಥಾಷ್ಠಾ ರ್ ಹೆಂ 

ಜಾವ್ನಾಸಾ ಅಕ್ರಮ್. ನಿತಿದಾರ್ ಅನಿತಿಚೆಂ ಫಸಲ್ ಕರ್ನ್ ಏಕ್ ಮನಿಸ್ ನಿರಾಪಾ ಪ್ರಾದಿ 

ಮ್ಹಣ್ ಜಾಣಾ ಆಸೂನ್ ತಾಚೆ ವಯ್ರ್ ಕೊಡ್ತಿಚೊ ಖರ್ ತಾಚೆರ್ ಥಾಪ್ಟೊಯಿ ವ 

ತಾಕಾ ಫಾಶಿ ದಿಂವ್ಡಿಯಿ ಏಕ್ಚ್. 

ಕೊರ್ಬಾಚೆಂ ಲೇಖ್ ಆನಿ ವಕೀಲಾಚೆಂ ಭಾತೆಂ ತಶೆಂ ವ್ಯಾಜ್ಮಾಚೊ ಖರ್ಜ್ ಕ್ರಮಾ 

ಪರ್ಮಾಣೆ ಇತ್ತೊಚ್ ಆಪ್ಲಾವೈತ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಲೇಖ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ. ಹೊ ಅತಿರೇಕ್ ಆನಿ 

ಅವಿವೇಕ್ ಖರ್ಡ್ ಥಾಪ್ಲ್ಲೊ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ನಿರಾಪ್ರಾದಿ ಗಿರಾಯ್ಕಾ ಚೆರ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಮ್ಯಾ 

ಸೊಸುಂಕ್ ತಾಂಕ್ಲೆಂನಾ. 

ಹಾಂವೆ ಲೆಕ್ಷೆಂ ದೊನೀ ಪಾಡ್ತಿಂನಿ ರಾಜಿ ಸಂಧಾನ್ ಕರ್ ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ನಿವಾರ್ಹಾರ್ಚ್ 

ಬರೆಂ ಮ್ಹಣ್. ರಾಜಿ ಸಂಧಾನಾ ಖಾತಿರ್ ಹಾಂವ್ ನಿರಂತರ್ ವಾವುರ್ಲೊಂ. ನಿಮಾಣೆ 

ತ್ಕಾಬ್ ಶೆತ್ ವೊಪ್ಪ್ಲೊ. ರಾಜಿ ಪಂಚಾಯ್ಕಿಕ್ ತೀರ್ಸ್ ನಿರ್ಣಾ ಯಕ್ ದೀಸ್ ಠರಾಯ್ಹೊ. 

ವ್ಯಾಜ್ಕ್ ದೊನೀ ಪಾಡ್ತಿ ರುಜ್ಜೊ! ಜಾಲ್ಕಾರ್ ದಾದಾ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಜಿಕ್ಲೊ. 

ತರೀ ಹ್ಯಾ ತೀರ್ಬಾನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಅತ್ಮಾ ಕ್ ವಿಶವ್ ಮೆಳ್ಳೊನಾ. ಜರಿತರಿ ತ್ಕಾಬ್ 

ಶೆತ್ ಆಪ್ಣಾಚೊ ಕೊಡ್ತಿಚೊ ಖರ್ಡ್ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಕ್ ಫುಡೆಂ ಸರ್ಲೊ ಜಾಲ್ಮಾರ್, ತಾಕಾ 

ಸಂಪೂರ್ಲ್ ನಿಧಿ ಜಾಯ್ ಪಡ್ಕೈೆಲಿ. ಪೊರ್ ಬಂದರ್ದಾ , ಮುಸುಲ್ಮಾನಾಂಚಿ ಏಕ್ ಸಾಂಗ್ಲಿ 

ಆಸಾ: “ಮರಣ್ ಜಾಲ್ಕಾರೀ ಜಾಯ್ತ್, ದಿವಾಳಿ ಘು ” ಥಂಯ್ಸರ್ ಏಕ್ ವಾಟ್ 
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ಬಾತ್ರ್ ಉಗಿ ಆಸ್ಲ್ಲಿ ಕೀ ದಾದಾ ಆಬ್ದುಲ್ಲಾನ್ ತ್ಕಾಬ್ ಶೆತಾಕ್ ರಿಯಾಯ್ತ್ ಕರ್ನ್ 
ಣಾಚಿಂ ಕಂತಾಂ ಲ್ಹಾನ್ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಣೊನ್. ದಾದಾ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ವಪ್ಪಾಲೊ. ತೆಂ 

ೀಣ್ ಫಾರಿಕ್ ಕರುಂಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ಲ್ಹಾನ್ ಕಂತಾಂಕ್ ವಪ್ಪಾಲೊ. ಹಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ದಲಿ 

ಠಿಣ್ ಕಷ್ಟಾಂಚಿ ರಾಜಿ ಪಂಚಾಯಿತಿ. ಜಾಲ್ಕಾರ್, ದೊನೀ ಪಾಡ್ತಿಂಕ್ ಹ್ಯಾ ತೀರ್ಬಾನ್ 

ಪಿ ಆಸ್ಲ್ಲಿ. ದೊಗೀ ಖುಶ್ ಪಾವ್ಲೆ. 

ಮ್ಹಾಕಾ ಮೇರ್ ನಾಸ್ಲೊ ಸಂತೊಸ್ ಜಾಲೊ. ಹಾಂವ್ ಆತಾಂ ಶಿಕ್ಷೊಂ ಸತ್ 

ತನಿ ನೀತಿ ವಿಶಿಂ. ಜಾಲ್ಕಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಜೂನೀ ಮನ್ಶಾಕುಳಾಚ್ಕಾ ಸ್ವಾರ್ಥ್, 

ಅಭಿಲಾಷೆ ವಿಶಿಂ ಜಾಣ್ಟಾಯ್ ಫೆಂವ್ಕ್ ಆಸ್ಲ್ಲಿ. ಮ್ಹಾಕಾ ಖಚಿತ್ ಜಾಲೆಂ ಕೀ ಎಕಾ 

ನಕೀಲಾಚೆಂ ಪ್ರಥಮ್ ಕರ್ರವ್ಮ್ ವಾದಿಕ್ ಆನಿ ಪ್ರತಿವಾದಿಕ್ ಲಾಗಿಂ ಕರ್ನ್ ಸುತ್ 

ನಮಾಧಾನೆಚೆಂ ರಾಜಿ ಸಂಧಾನ್ ಕರುಂಕ್. ಮ್ಹಾಕಾ ಖಚಿತ್ ಜಾಲೆಂ ಕೀ ಮ್ಹಜ್ಯಾ 

ನೀಸ್ ವರ್ಸಾಂಚ್ಕಾ ವಕಾಲತೆಚ್ಕಾ ಆವ್ದೆಂತ್ ಹಾಂವೆ ಶೆಂಬೊರಾಂನಿ ವ್ಯಾಜ್ಕ್ ರಾಜಿ 

ನಂಧಾನಾಂತ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲ್ಯಾತ್. ಅಶೆಂ ಕರ್ನ್ ಲುಕ್ಸಾಣ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ನಾ. ಮ್ಹಾಕಾ 

ಸಯ್ಕಾಂಚಿಯಿ ಲುಕ್ಸಾಣ್ ನಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಅತ್ಮ್ಮಾಕ್ ತೃಪ್ತಿ ವ ಶಾಂತಿ “ಸತ್” 

ಸಯ್ತೆವಂತ್ ಜಾಲೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್. 

ಧರ್ಮಾಂಚೊ ಗೊಂದೊಳ್ 

ಮಿ. ಬೇಕರ್ ಮ್ಹಜ್ಮಾ ಫುಡಾರಾ ವಿಶಿಂ ಖಂತ್ ವ ಹುಸ್ಕೊ ಉಚಾರ್ವಾಲೊ. ತಾಣ 

ಮ್ಹಾಕಾ ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ಟನ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ತರ್ಕಾಕೂಟ್ ವ ಸಭೆಕ್ ಆಮಂತ್ರಣ್ ದಿಲೆಂ. 

ತಂತರಿಕ್ ನಿತಳಾಯ್ ಆನಿ ದೈವಿಕ್ ಪ್ರಚೋದನ್ ಮೆಳ್ವೈ ಖಾತಿರ್ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟಾಂಟ್ 

ಶಿಸ್ತಾಂವ್ ಹರೈಕಾ ಥೊಡ್ಕಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಜಮಾತ್ ದವರ್ವಾಲೆ. ಹ್ಕ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಪ್ರೇರಣಾನ್ 

ತನಿ ದೈವಿಕ್ ಚೇತನಾನ್ ಧರ್ಮಾಂಚೊ ಪುನರ್ಜೀವ್ ಜಾಯ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಕರುಂಕ್ 

ನಾಂವಾಡ್ದಿಕ್ “ಕೆರಿಸ್ಮ್ಯಾಟಿಕ್' ತಶೆಂ ವಾಸ್ತವಿಕ್ ಪ್ರಭಾವಿತ್ ಸಯ್ರೊ-ಪ್ರಸಂಗ್ದಾರ್ 
ಹಾ ಸಭೆಕ್ ಯೆತಾಲೊ. ತ್ಕಾ ವರ್ಸಾ ಮಾನಾಧಿಕ್ “ಆಂಡ್ರೂ ಮುರೇ' ವಿಂಚುನ್ 

3ಯಿಲ್ಲೊ. ಮಿ. ಬೇಕರಾನ್ ಚಿಂತ್ಲ್ಲೆಂ ಕೀ ಹಿ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಸ್ತುತಿ ಚಲ್ತಾನಾ 

ವೊರೆಸಾಂವಾಚ್ಕಾ ಮಧುಮೋಹಕ್ ಮಹೋನ್ನತ್ ಸಕ್ತೆಚ್ಯಾ ವಾತಾವರಣಾಂತ್ ಗ್ರಾಣೆ 

ಕಲ್ತಾನಾ ಕುರೈಚ್ಕಾ ಆಮಾಲಾನ್ ಕ್ರಿಸ್ತೀ ಧರ್ಮ್ ಹಾಂವ್ ಸ್ಟೀಕಾರ್ ಕರ್ತಲೊಂ ಮ್ಹಣ್. 

ಪುಣ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಸ್ವನಿಯಂತ್ರಣ್ ಆಡೊವ್ ದವರಿನಾಸ್ತಾನಾ ಸ್ವಯಂಪೂರ್ಲತಾಯ್ 

ನಾಂವೆ ಘೆತ್ಲಿ. ತಾಚಿ ಅಪೇಕ್ಷಾ ಆನಿ ಖಾಸ್ಲಿ ಚಿಂತಾಪ್ ಹಾಂವೆ ತಾಕಾಚ್ ಸೊಡ್ಲೆಂ. 

ಸಾಕಾ ಮಾಗ್ಗ್ಯಾಂತ್ ಅತ್ಯಂತ್ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ. "ಚೀತ್ ದೀವ್ನ್ ಭಕ್ತಿಪಣಾನ್ 
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ಕಲ್ಲೆಂ ಗ್ರಾಣೆ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ನಿರ್ಸಳ್ ಜಾಯ್ನಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡಾಂತ್ಲ್ಯಾ 

ನ್ನ ಸಂಸ್ಥಾನಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಜೊರ್ಡ್ ಮುಲ್ಲರಾಚಿ ತಾಣೆಂ ದೃಷ್ಟಾಂತಾಂ ದಿಂವಿಂ 

ಸ್ಲ್ಲಂ. ತೊ ತಾಚ್ಕಾ ಸರ್ವ್ ಸಂಸಾರಿ ವಸ್ತುಂಕ್ ಮಾಗ್ಗ್ಯಾರ್ಚ್ ಹೊಂದೊನ್ 
ರಾವ್ತಾಲೊ : ಕಂಯ್. ಹಾಂವೆ ಚೀತ್ ದೀವ್ನ್ ಆಯ್ಕೊಂಚೆಂ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ. ತಾಚೆಂ 

ಪ್ರವಚನ್ ವ ಮಾಗ್ಗ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಮಿನಿ ಶೆರ್ಮಾಂವ್. ಜರಿತರಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಧರ್ಮಾಂಕ್ 
ಮೆಳೊಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದೆವಾಚೆಂ ನಿರ್ಮೊಣೆ ವ ಆಪೊಣೆ ಆಸಾ ತರ್ ಹಾಂವ್ ನೀಜ್ 

ಜಾವ್ನ್ ಭರ್ತಿ ಜಾತಲೊಂಚ್. ಮ್ಹಾಕಾ ಹೈ ವಿಶಿಂ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಅನುಮಾನ್ ನಾತ್ಲ್ಲೊ. 

ಹೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ಹಾಂವ್ ಮಸ್ತ್ ತೆಂಪಾ ಹವ್ಕಿನ್ ಮತಿಂತ್ ವೊರಯ್ತಾ ಲೊಂ ಆನಿ 

ನೆರಾಯ್ತಾಲೊಂ. 

ಸಭಾರ್ ತಂಪಾಚೆಂ ಅಧ್ಯಯನ್ ಕೆಲ್ಮಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಾಂವೆ ನಿರ್ದಾರ್ ಘೆತ್ಲೊ ಕೀ 

ಹಾಂವ್ ಕೆದಿಂಚ್ ಮ್ಹಜ್ಮಾ ಕೊಶೆಡ್ಡಾ ವಿರೋಧ್ ವ್ಹೆಚೊಂನಾ ಮ್ಹಣೊನ್. ಕೀ ತಿ 

ದೂಖ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸೊಸುಂಕ್ ತಾಂಕ್ಚಿ ನಾ. 

ಅಶೆಂ ಆಮಿ ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ಟನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರೊನ್ ಗೆಲ್ಮಾಂವ್. ಮಿ. ಬೇಕರಾ 

ಸಾಂಗಾತಾ ಹಾಂವ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾಳೊ ವ ಪರ್ಮಿ ಮನಿಸ್ ಆಸ್ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತೊ ನೀಜ್ 

ಜಾವ್ನ್ ಕಷ್ಟಾಲೊ. ಮ್ಹಜೆ ಖಾತಿರ್ ತಾಣೆ ತ್ರಾಸ್ ಆನಿ ಅಡ್ಡಣಿ ಭಗಿಜೆ ಪಡ್ಲಿ. ತೊ 

ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊ ಆಯ್ತಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಹಾಂವೆ. ಮ್ಹಜೆಂ ಪಯ್ಣ್ ಮೊಡಿಜೆ ಪಡ್ಲೆಂ. 

ಮಿ. ಬೇಕರ್ ಆನಿ ತಾಚೆ ಸಾಂಗಾತಿ ಸಾಬ್ಬಾತಾ ದೀಸ್ ಪಯ್ಣ್ ಕರುಂಕ್ ವಪ್ಪಲೆನಾಂತ್. 

ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಶನಾಚ್ಮಾ ಹೊಟೆಲಾಚೊ ಮೆನೇಜರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಾಳ್ಕಾ ಪರ್ಕ್ಯಾಕ್ ರೀಗ್ 

ದೀಂವ್ಕ್ ವಪ್ಪಲೊ ನಾ. ನಿಮಾಣೆ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಕಾಂನಿ ತಗ್ಗೊನ್ ಬಾಗ್ಸೊನ್ 

ಗ್ರಾಣೆ ಕೆಲ್ಕಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೊ ಮ್ಹಾಕಾ ಹೊಟೆಲಾಕ್ ರೀಗ್ ದಿಂವ್ಕ್ ಕಬೂಲ್ 

ಜಾಲೊ. ಪುಣ್ ಜೆವ್ಲಾಚಾ ಸಾಲಾಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ರಿಗೊಂಕ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಸೊಡ್ಲೆಂ ನಾ. 

ಮಿ. ಬೇಕರ್ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಸುಲಭಾಯೆನ್ ಸೊಡ್ನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಕಬೂಲ್ ನಾತ್ಲ್ಲೊ. 

ಹಕ್ಕಾನ್ ತೊ ಕಡಕ್ಕ್ ರಾವ್ಹೊ. ತ್ ತಾಚೊ “ಏಕ್ ಪಾಂಯ್ ನಂಯ್ಂತ್ 

ಆನ್ಕೇಕ್ ಪಾಂಯ್ ಬಾಂಯ್ತ್'' ಆಸ್ಲ್ಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಬರಿ ಕಠಿಣ್ ಕಷ್ಟಾಂತ್ ತೊ 

ಸಾಂಪಡ್ಲೆಲೊ ತೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಜೀವ್ ನಿ ಲೆಂ. ನಿಮಾಣೆ ಬೇಕರ್ ಜಿಕ್ಲೊ. 

ಹೊ ಸಮ್ಮೇಳ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊ ಖರ್ಕಾ, ಅಧಿಕೃತ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾ ೦ವಾಂಚೊ ಜಮೊ. 

ತಾಂಚೊ ಭಾವಾಡ್ಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಶ್ಚರ್ಕ್ ದಿಸ್ಲೆಂ. ಪ್ರಸಂಗ್ದಾರ್ ಮಾನಾಧಿಕ್ 

ಮರ್ರೆಕ್ ಹಾಂವ್ ಭೆಟ್ಟೊಂ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಲೋಕ್ ಮಾಗ್ತಾಲೊ. ಮ್ಹಾಕಾ ಕ್ರಿಸ್ತಿ 

ಧರ್ಮಾಂಚಿಂ ಕೀರ್ತನಾಂ, ಲದಿನ್ಕೊ ಆನಿ ಕಂತಾರಾಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಿವಾ ಭಿತರ್. 
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ಬಾಳ್ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಉಬ್ಬಾಲಿಂ. ದೆವಾಚಾ ವೈಭವಾ ಖಾತಿರ್ ಗಾಯಿಲ್ಲೆಂ ಸಾಮೂಹಿಕ್ 

೦ಗೀತ್ ಸಂಗೀತ್- ಮಧುಮೋಹಕ್ ಸ್ಪರ್ಕೀಯ್ ಸಕತ್ ಆಮ್ಚಿ ಕಾಳ್ಜಾ ದೆವಾ 

೦ಯ್ ವೊಡಾಲಿ. 

ಹೂ ಸಮ್ಮೇಳ್ ತೀನ್ ದೀಸ್ ಚಲ್ಲೊ. ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಸ್ಲೆಂ ಆನಿ ಕಳ್ಳೆಂ ಗಾಢ್ 

ಕ್ತಿಪಣ್ ಭಕ್ತಿಕಾಂಚೆಂ. ಜಾಲ್ಕಾರ್, ಮ್ಹಜೊ ಧರ್ಮ್ ಬದ್ದುಂಚಿ ಗರ್ವ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ 

ಕಾ ಭೊಗ್ಗೆಂ. ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಜಾಲ್ಕಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ಸರ್ಲ್ಸ್ ಮೆಳ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತತ್ತ್ 

ಕಾ ಮಾನುನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಜಾಲೆಂನಾ. ತ್ಕಾ ಶಿವಾಯ್ “ಸಾಲ್ವಾಸಾಂವ್ ಜೊಡಿಜೆ 
ಲ್ಕಾರ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ಆಮ್ಚೊ ಭಂಗಸ್ಥಳ್'' ಹೊ ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆಪ್ತ್ ಮಿತ್ರಾಂಕ್ 

0ಗ್ಲ್ಲೆಂಚ್ ತೆ ಆಜ್ಯಾಪ್ಲೆ. ತಾಂಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಸಲಿಚ್ ಸಲಹಾ ಮಳ್ಳಿ ನಾ. 

ಹಾಂವೆ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಕಾರ್ ಹರೈಕಾ ಧರ್ಮಾಂತ್ ಚಡುಣೆ ಆಸಾ ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ 

ಕಾಣ್ವಾಯೆ ಪರ್ಮಾಣೆ ಖಂಚೊಯ್ ಧರ್ಮ್ ಸಂಪೂರ್ಲ್ಸ್ ನಹಿಂ. ಹಿಂದೂ, ಕ್ರಿಸ್ಕೀ ಆನಿ 

ಸ್ಲಿಮ್ ಧರ್ಮಾಂನಿ ಪೂರಾ ತತ್ವಾಂ ಪರಿಪೂರ್ಡ್ ರಿತಿನ್ ಮಾಂದುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಂತ್ 

, ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಹಜಾರಾಂನಿ ಮನ್ಶಾಂ ಪಂಗಡ್, ತಾಂಚೊ ಧರ್ಮ್ ಆನಿ 

ಸ್ಪೊಣಾಂ, ತಾಂಚೆಂ ಜಿವಿತ್ ಆಳ್ವಿತಾತ್. | 

ವೇದ ದೆವಾಚಾ ಪ್ರೇರಣಾನ್ಚ್ ರಚ್ಲ್ಲೊ ಮ್ಹಣೊನ್ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ್ 
ನಂಗ್ರಾ. ತಶೆಂಚ್ ಹರೈಕ್ ಧರ್ಮ್ “ತಾಚ್ಕಾಚ್” ಪ್ರೇರಣಾನ್ ಘಡ್ಲ್ಲೆಂ ಕಿತ್ಕಾಕ್ 
ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ನಜೊ? ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಮ್ಹಜೊ ವಾದ್. 

ಮ್ಹಜೆ ಕ್ರಿಸ್ತೀ ಭಾವ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತಾಂಚ್ಕಾ ಧರ್ಮಾಕ್ ಘಂವ್ಕ್ ಪ್ರೇರಣ್ ದಿತಾಲೆ. 
ತಶೆಂಚ್ ಮುಸುಲ್ಮಾನ್ ತಾಂಚೆ ಥಂಯ್ ವೂಡುಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪೆಚಾಡ್ತಾಲೆ. ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ 
ಶೆತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಇಸ್ಲಾಮ್ ಧರ್ಮಾ ವಿಶಿಂ ಸದಾಂಚ್ ಕೀರ್ರನಾಂ ಗಾಯ್ತಾಲೊ. 

ಮ್ಹಜಿಂ ಉಬಾಳ್ ಭಗ್ಣಾಂ ಆನಿ ನಿದರೃನಾಂ ಕ್ರಿಸ್ಕೀ ಧರ್ಮಾಂ ವಿಶಿಂ ಸಬಾರ್ 
ತಸಾತ್ ಜಾಲ್ಕಾರ್. ತೊ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊ ಕಾಳ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಧರ್ಮಿಕ್ ಅಧ್ಯಯನಾಚ್ಕಾ 
ಶ್ರಾವಣ್ ಖತುಚೊ. 

ಮ್ಹಜೆ ಸಂಕಷ್ಟ್ ಹೈ ವಿಶಿಂ ಹಾಂವೆ ರೇ ಚಂದ್ ಬ್ಹಾಯ್ಕ್ ಆನಿ ಸಾಂಗಾತಾಚ್ 
ಮಸ್ರ್ಯಾ ಧರ್ಮಾಂಚ್ಕಾ ವ್ಹಡಿಲಾಂಕ್ಯಿ ಬರಯ್ಲೆಂ. ತಾಂತುಂ ರೇ ಚಂದ್ ಬ್ಹಾಯ್ನ್ 

ಮ್ಹಾಕಾ ಕೂಡ್ಲೆ ಬರಯ್ದ್ಲೆಂ: “ಸಮಾಧಾನ್ ಫೌವ್ನ್ ತುಜೆಂ ಆಧಿಕೃತ್ ಧರ್ಮ್ ಬರೆಂ ಶಿಕ್ 

ತನಿ ತಾಚೆಂ ಅಧ್ಯಯನ್ ಕರ್”. 

ಹಾಂಿ "ಖುರಾನ್' ಗ್ರಂಥಾಚಿ ಏಕ್ ಪ್ರತಿ ಘೆತ್ಲಿ. ತೊ ಇಂಗ್ಲಿಷಾನ್ 

ಎರಯ್ಲಲೊ ಬೂಕ್. ಹಾಂವೆ ಹೆರ್ ಬೂಕ್ಯಿ ಘತ್ಹೆ. ಹಾಂವೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಾಂತ್ಲ್ಯಾ 

ಸ್ತಾಂವ್ ಇಷ್ಟಾಂಕ್ಯಿ ಬರಯ್ಲೆಂ. ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಮೈಟ್ಲೆಂಡಾಚೆಂ ನಾಂವ್ 
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ಧಾಡ್ಲೆಂ. ತಾಚೆಕಡೆ ಹಾಂವೆ ಸಂಪರ್ಕ್ ದವರ್ಲೊ. ತಾಣೆ ಬರಯಿಲ್ಲೊ ಬೂಕ್ ತಾಣೆ 
ಮ್ಹಾಕಾ ಧಾಡ್ನ್ ದಿಲೊ, ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಟೊಲ್ 'ಟೊಯ್ಚೊ: “ದೆವಾಚೆಂ ರಾಜ್ 
ಆಸಾ ತುಜೆ ಥಂಯ್” ಹೂ ಗ್ರಂಥಾ ಸಾರ್ಕೊ ಬೂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಧಾಡ್ಲ್ಲೊ ತೊ 
ವಾಚುನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತೃಪ್ತಿ ಲಾಬ್ಲಿ. ರೇ ಚಂದ್ ಬ್ಹಾಯ್ಕಡೆ ತೊ ಮೊರ್ತಾ ಪರ್ಕಾಂತ್ 
ಹಾಂವೆ ಸಂಪರ್ಕ್ ದವರ್ಲೊ. 

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮಿತ್ರಾಂನಿ ಠರಾಯ್ಲೆಲಿ ಹೆರ್ ಧರ್ಮಾಂಚಿ ವಾಟ್ ಹಾಂವೆ ಧರ್ಲಿನಾ. ತರೀ 
ಹಾಂವ್ ತಾಂಕಾಂ ಬುಣಿ ಜಾವ್ನಾಸಾಂ. ತಾಂಚ್ಕಾ ಸಹಾಯೆನ್, ತಾಂಚ್ಯಾ ಸಂಪರ್ಕಾನ್ 
ಮ್ಹಜೆಂ ಅಧ್ಯಯನ್ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಜಾಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಹಾಂವ್ ತಾಂಚ್ಛಾ ಮಜತೆಕ್ ಅನಿ 
ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಹಿತಾ ಥಂಯ್ ಆಸ್ಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಂಚ್ಕಾ ಹುಸ್ಕ್ಯಾಕ್ ಸದಾಂ ಖುಣಿ ಜಾವ್ನಾಸಾಂ. 

ಸಭಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲಿಂ. ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಅಸಲೆ ಚಡ್ ಆನಿ ಚಡ್ 
ಜಿವಿತಾಚೆ ಆಕಾಡೆ ಉತ್ರೊಂಕ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆ. ಥೊಡೆ ಸುಲಭ್ ಆನಿ ಥೊಡೆ ಗೊಂದೊಳಾಚೆ. 

ಮನ್ಶಾನ್ ಚಿಂತ್ಹಂ ಏಕ್, ದೆವಾನ್ ಕರ್ದಂ ಆನ್ಯೇಕ್ 

ಕೊಡ್ತಿಚೊ ವ್ಯಾಜ್ಕ್ ಸಂಪ್ಲ್ಹೊಚ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪ್ರೆಟೋರಿಯಾಂತ್ ರಾಂವ್ಚಿ ಗರ್ದ್ 

ನಾ ತೆಂ ನಖ್ಬಿ ದಿಸ್ಲೆಂ. ದೆಕುನ್ ಹಾಂವ್ ಕೂಡ್ಲೆ ಡರ್ಬಾನ್ ಪಾಟಿಂ ಗೆಲೊಂ ಆನಿ ಪಾಟಿಂ 

ಇಂಡಿಯಾಕ್ ವ್ಹೆಚಿ ತಯಾರಿ ಕೆಲಿ. ಜಾಲ್ಕಾರ್ ಫಾವೊತಿ ಮರ್ಕಾದ್ ದೀವ್ನ್ ಸಂಪ್ರದಾಯ್ 

ಪಾಳ್ “ಬೊನ್ ವೊಯೇಜ್”' ಮ್ಹಣ್ಣೆ “ಬರೆಂ ಸುರಕ್ಷಿತ್ ಪಯ್ಸ್” ಮಾಗ್ಲ್ಲ್ಮಾ 

ಶಿವಾಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಾಟಿಂ ಧಾಡ್ದೊ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಶೆತ್ ನಹಿಂ. ದೆಕುನ್ ತಾಣೆ ಸಿಡ್ನಾಮ್ 

ಹೊಟೆಲಾಂತ್ ವೈಭವಾಚೆಂ ಭವ್ಕ್ ಶುಭ್ ಕಾರೈಂ ದವರ್ಲೇೆಂ. 

ಮ್ಹಾಕಾ ಬರೆಂ ಪಯ್ಣ್ ಮಾಗೊಂಕ್ ಎಕ್ಟಾಂಯ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಈಷ್ಟ್ ಮಂತ್ರ್ 

ಆಖ್ಕಾ ದಿಸಾಚ್ಕಾ ಶುಭ್ಕಾರ್ಕಾಕ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ. ತೆ ಉತ್ಸಾಹಾಚ್ಕಾ ಸಂಭ್ರಮಾಂತ್ 

ಬುಡ್ಲ್ಲೆ. ಅಚಾನಕ್ ಮ್ಹಜಿ ದೀಷ್ಟ್ ಎಕಾ ದಿಸಾಳ್ಕಾ ವಾರ್ತಾ ಪತ್ರಿಕೆಚೆರ್ ಗೆಲಿ. 

ತಿಚೆರ್ ಹಾಂವೆ ವಾಚ್ಚೆಂ: "ಇಂಡಿಯನ್ ಲೊಕಾಕ್ ಚುನಾವಣೆಚೆಂ ಹಕ್ಕ್.'' ಹೆಂ 

ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆಂ ತೆನ್ಕಾ ಆಫ್ರಿಕಾಚ್ಕಾ ಇಂಡಿಯನ್ ಲೊಕಾಕ್ ನತಾಲ್ ಶಾಸನ್ ಸಭಂತ್ 

ಫೈಸಲ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಶಾಸನ್ ಕೀ ಹ್ಯಾ ಫುಡೆಂ ಇಂಡಿಯನಾಂಕ್ ನತಾಲ್ ಶಾಸನ್ 

ಸಭೆಂತ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿಕ್ ಮತ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಆಡ್ವಾರ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣೊನ್. ಹಾಂವ್ ಹ್ಯಾ 

ಕಾನೂನ್ ಮಸೂದೆ ವಿಶಿಂ ಸಂಪೂರ್ತ್ ನೆಣಾರಿ. ಹಾಂವ್ಚ್ ನಹಿಂ ಥೈಂಸರ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆ 

ಸಯ್ರೆಯಿ ಮ್ಹಜೆ ಬರಿಂಚ್ ಸಂಪೂರ್ಲ್ ನೆಣಾರಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ದೆ. 

ಹಾಂವೆ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಶೆತಾಕ್ ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ, “ಹಿ ಕಸಲಿ ಗಜಾಲ್ಗೀ'' ಮ್ಹಣೂನ್. 

ತೊ ಚಾಪ ವೊರೆ ವಿಂಗಡ್ ಮಾನ್ಕುಳೊ ಬಸೊನ್ ಕಸಲೊಗೀ ನಿಹಾಳ್ ಕಠ್ತಲೊ. 
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ಚಿಂತಾಪ್ ಆರಾವ್ನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ: “ಆಮ್ಕಾಂ ಹ್ಮಾ ಗೊಂದೊಳಾಚಾ ರಾಜಕೀಯ್ 

ಯುಕ್ತಿ ಆನಿ ಚಲಾಕಿ ವಿಶಿಂ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಕಿತೆಂ ಆಸಾ? ಆಮಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಉದ್ಕಮಾ ವಿಶಿಂ 

ಮಾತ್ರ್ ಜಾಣಾಂವ್ ಶಿವಾಯ್ ರಾಜಕೀ ತಂತ್ರ್ ವ ಹಿಕ್ಕತೆ ವಿಶಿಂ ಆಮಿ ಕಿತೆಂ 

ಜಾಣಾಂವ್? 

ಆಬೈ, ಆಮಿ ಕಷ್ಟಾಂನಿ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಉದ್ಯಮ್ ಓರೇಂಜ್ ಫ್ರೀ ಸ್ಟೇಟಿಂತ್ ಆವ್ರಾಚ್ಕಾ 

ವ್ಹಾಳ್ಕಾಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಬರಿ ಜಾಲೆಂ. ಆಮ್ಚೆಂ ಪ್ರತಿಭಟನ್ ನಿರೃಳ್! ಆಬೈ, ಆಮಿ 

ಆಮ್ಚಾ ಮನೋಭಾವಾಚೊ ವಿಮರ್ಸೊ ಕೆಲ್ಕಾರ್ ದಿಸ್ತಾ ಕಿತೆಂ? ಆಮಿ ಜಾವ್ನಾಸಾಂವ್ 

ಅನ್ಪಡ್. ಆಮ್ಕಾಂ ಕಾನೂನ್ ಕಾಯ್ದ್ವ್ವಾ ವಿಶಿಂ ಕಳ್ಳೆಂ ಕಿರ್ಕೊಳ್. ಆಮ್ಚ ಕಾನ್ ಆನಿ 

ದೊಳೆ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್ ಹಾಂಗಾಚ್ಕಾ ಯೆರೋಪಿ ವಕೀಲಾಂಚೆ!'' 

ಹಾಂವೆ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ “ಹಾಂಗಾಚ್ ಜನ್ಮೊನ್ ಶಿಕೊನ್ ಸನದ್ ಜೊಡ್ಲ್ಲೆ 

ವಕೀಲ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಆಸ್ಚೆ, ತೆ ಫುಡೆಂ ಯೇವ್ನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಲೊಕಾಚೆರ್ 

ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಗಂಡಾಂತ್ರಾಂಕ್ ಧಡೊ ಬಾಂಧುಂಕ್ ತಾಂಕಾಂ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾಂಗೀ?” 

“ತೆ!” ನಿರಾಶೆಚೊ ಉದ್ದಾರ್ ಸೊಡ್ಲೊ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಶೆತಾನ್. ಖಿಣಾನ್ ಶಿಂತಿದ್ 

ಆರಾವ್ನ್ ಮುಂದರುನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ: “ತೆ ಕೆದ್ದಾಂಚ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ವಾವುರ್ನಾಂತ್. 

ಖರೆಂಚ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಕಾರ್ ಆಮಿಂಯ್ ತಾಂಚೊ ಬೆಪಾರ್ಕೊಚ್ ಕರ್ತಾಂವ್. 

ಆಬೈ! ಹಾಂಗಾಸರ್ ವಕೀಲ್ ಧರ್ಮಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥಾಂಚ್ಕಾ ದಾವ್ಲೆ ಭಿತರ್ ಆಸಾತ್ 

ಆನಿ ಧರ್ಮಾಂಚೆ . ಮುಖೆಲಿ ಜಾವ್ನ್ ಸರ್ಕಾರಾಚ್ಯಾ ಬೊಲ್ಸಾಂತ್ ಗುರ್ಮೆತಾತ್.'' 

ಹೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ಚುರುಕ್ ಜಾಲೆಂ. ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಜೆಯಿತ್ಲ್ವಾಕ್ 

ವಿಚಾರ್ ಕೆಲೊ: “ಧರ್ಮಾಂಚೊ ಅರ್ಥ್ ಕಿತೆಂ? ಸರ್ವ್ ಧರ್ಮಾ, ಹಿಂದೂ, ಮುಸುಲ್ಮಾನ್, 

ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ವ ಹೆರ್ ಸಮಡ್ತಿಚೆ ಸಾಂದೆ ಸಗೈ ಇಂಡಿಯನ್. ಪುಣ್ ಹಾಂವ್ 

ಇಂಡಿಯಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ವ್ಹಚುಂಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ತಾಂ. | 

ಹಾಂವೆ ಶೀದಾ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಶೆತಾಕ್. “ಹೆಂ ಶಾಸನ್ ಕಾನೂನ್ ಜಾವ್ನ್ 

ಪಾಸ್ ಜಾಲ್ಕಾರ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಜಿವಿತ್ ಮಾತ್ರ್ ಕಠಿಣ್ ಕಷ್ಟಾಂಚೆಂ ಜಾತಲೆಂ. ಹೊ 

ಜಾವ್ನಾಸಾ ಪಯ್ಲೊ ಮಾರ್ ನಿರ್ದೊೋಶಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಮಾಜೆಕ್ ಆನಿ ಹಾಚ್ಕಾ 

ಉಪ್ರಾಂತ್ಲೆಂ ಕ್ರಮ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಕಲೆಂ ಕಠಿಣ್ ಮಾರೆಕಾರ್.'' 

"ಜಾವೈತ್'' ಶೆತ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾಚ್ಕಾ ಉಲೊಣ್ಕಾಚಿ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಕುಸ್ಕುಟ್ 

ಆಯ್ಕಾಲಿ. ತೊ ಮುಂದರುನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ: “ಹಾಂವ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ ತುಕಾ ಅಸ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ 

ಹಾಂಗಾಚಾ ವೊಟಾಚಿ (ಮತ್) ಆನಿ ಚುನಾವಣಾಚಿ. ಹೈ ವಿಶಿಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಜಾಣ್ವಾಯ್ 
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ನಾ ಜಾಲ್ಮಾರ್ ಆಮ್ಚೊ ಸದಾಂಚೊ ವಕೀಲ್ "ಎಸ್ಕಾಮ್' ತಾಣೆ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ 
ಚಿಂತಾಪ್ ಘಾಲೆಂ. ತೆಂ ಅಶೆಂ ಘಡ್ಲೆಂ: 

ತಾಕಾ ಆಸ್ಲ್ಲಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಆಮಿ ಮಾಹೆತ್ ಚುನಾವಾಂಚಿ ದುಸ್ರ್ಯಾಂಕ್ 
ನಾತ್ಲ್ಲಿ ಮ್ಹಳ್ಕಾರ್ ಅತಿರೇಕ್ ಜಾಯ್ಕೆಂನಾ. ತ್ಕಾ ವರ್ಸಾ ತಾಕಾ ಖಚಿತ್ ಜಾಲೆಂ ಕೀ, 
ತೊ ನಖ್ಬಿ ಸಲ್ವಾತಾ ಮ್ಹಣೊನ್. ದೆಕುನ್ ತಾಣೆ ಅಮ್ಚಿ ಇಷ್ಟುಗತ್ ಕೆಲಿ. ತಾಚ್ಕಾ 
ಸಾಂಗ್ಲೆ ಖಾಲ್ ಸಗ್ಫ್ಯಾಂನಿ ಮತ್ ದಿಂವ್ಕ್ ನಾಂವಾಂ ನೊಂದಯ್ಲಿಂ. ಆನಿ ತೊ 
ಬಹುಮತಾನ್ ವಿಂಚುನ್ ಆಯ್ಲೊ. “ಮ್ಹಜೊ ಎದ್ರಿ ನಹಿಂಚ್ ಹರ್ವಾಲೊ ಬಗಾರ್ 

ಚುನಾವಾಚ್ಮಾ ಗುಂಡಿಯೆಂತ್ ಅದೃಶ್ಶ್ ಜಾಲೊ.” | 

ಹೆಂ ಉಲೊಣೆ ಚೀತ್ ದೀವ್ನ್ ಹೆರ್ ಸಯ್ರೆ ಆಯ್ಕಾತಾಲೆ. ತಾಂತುಂ ಎಕ್ಲೊ 
ಮ್ಹಣಾಲೊ: “ಹಾಂವ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ ತುಂವೆ ಕಿತೆಂ ಕರಿಜೆಗೀ ಮ್ಹಣೊನ್'' ಆನಿ ಮುಂದರಿಲೆಂ: 

“ತುಂವೆ ಇಂಡಿಯಾಕ್ ವ್ಹೌಚೆಂ ಪಯ್ಡ್ ಏಕ್ ಮಹಿನೊಭರ್ ಪಾಟಿಂ ಘಾಲ್ನ್ ಏಕ್ 

ಮಹಿನೊ ಹಾಂಗಾಸರ್ ರಾವೊನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಆಧಾರ್ ದಿಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್. ತುಜ್ಕಾ 

ನಿರ್ಧೇಶನಾ ಪರ್ಮಾಣೆ ಆಮಿ ರುುಜ್ಞಾಂವ್.” 

ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸಯ್ತ್ರ್ಯಾಂಚೊ ಜಮೂ ಏಕತ್ವಾನ್ ಅಭಿಮತ್ ದೀವ್ನ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಶೆತಾಕ್ 

ಮ್ಹಣಾಲೆ: “ತುಂವೆ ಗಾಂಧೀ ಭಾಯ್ಕ್ ಪಾಟಿಂ ರಾವಯ್ದೆಚ್. ತ್ಕಾ ಶಿವಾಯ್ 

ಆಮ್ಕಾಂ ಹ್ಯಾ ಗಂಡಾಂತ್ರಾಚೆರ್ ಜಯ್ತ್ ವ್ಹರೊಂಕ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ.'' 

ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಶೆತ್ ಮನಿಸ್ ಹುಶ್ಕಾರ್. ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ, “ಹಾಂವ್ ತಾಕಾ ಆತಾಂ 

ಆಕಾಡೊ ಬಾಂಧ್ಹೊಂನಾ. ತುಮ್ಕಾಂಯ್ ಮ್ಹಜೆಯಿತ್ಲಂಚ್ ಹಕ್ಕ್ ಆಸಾ. ಜಾಲ್ಕಾರ್, 

ತುಮಿ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ. ಆಮಿ ಸಗ್ಳೆ ತಾಚ್ಕಾ ಪಾಟಿಕ್ ಲಾಗ್ಯಾಂ ಥೊಡ್ಕಾ ಹಫ್ತ್ವಾಂಕ್ 

ಪಾಟಿಂ ರಾವೊಂಕ್. ಜಾಲ್ಕಾರ್ ತುಮಿ ವಿಸ್ರೊಂಕ್ ನಜೊ ತೊ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಬ್ಯಾರಿಸ್ಟರ್- 

ವಕೀಲ್. ತಾಚ್ಕಾ ಕಾಮಾಕೀ ಕೂಲ್ ಮಜೂರಿ ಕಿತ್ಲಿ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ ತುಮಿ ವಿಚಾರ್ಲೆಂಗೀ''? 

ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಶೆತಾನ್ ಶುಲ್ಕಾಚೊ ಪ್ರಸ್ತಾಪ್ ಕಾಡ್ಲ್ಲೊಚ್ ಮ್ಹಾಕಾ "ಕಸ್ಟ್' 

ಜಾಲೆಂ. ಹಾಂವೆ ಮಧೆಂ ಉಲವ್ನ್ ಶಡ್ತ್ ಉತ್ರಾಂನಿ ಮ್ಹಳೆಂ: “ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಶತ್ 

ಮ್ಹಾಕಾ ತುಂವೆ ಹ್ಯಾ ಕಾಮಾಕ್ ಕೂಲ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಕಾಂಯ್ಚ್ ನಾ. ತುಕಾ ಮ್ಹಜೆಂ ರೀಣ್ 

ನಾ ವ ಯೂಣ್ ನಾ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ್ ಕಾಮಾಕ್ ಕೊಣೀ ಕೂಲ್ ಠರಾಯ್ದಾಂತ್. ಹಾಂವ್ 

ಜಾವ್ನಾಸಾಂ ತುಮ್ಚೊ ನವ್ಕರ್.'' 

ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಹಾಂವ್ ಸಮೇಸ್ತಾಂಕ್ ಭೆಟ್ಟೊಂ ಆನಿ ಮ್ಹಳಂ, “ಜರಿತರಿ ಮ್ಹಾಕಾ 

ತುಮ್ಚೊ ಸಹಕಾರ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಹಿನೊಭರ್ ಪಾಟಿಂ ರಾವ್ತಾಂ. ಜಾಲ್ಕಾರ್, ಏಕ್ 
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೦ಗತ್ ಉಗ್ಡಾಸ್ ದವರಿಜೆ, ತುಮಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಕೂಲ್ ದೀನಾತ್ಲ್ಯಾರೀ ಹ್ಯಾ ಕಾಮಾಕ್ 

ಪ್ರಥಮ್ ಪಯ್ಕ್ಯಾಂಚೊ ಪಾಟಿಂಬೊ ನಾತ್ಹ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ಹೆಂ ಯೋಜನ್ ಸಾರ್ಥಕ್ 

೦ವ್ಚಂ ನಾ. ದೆಕುನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮಾಂ ಅವಶ್ಶ್ ಧಾಡಿಜೆ. ಥೊಡಿಂ ಕಡ್ತಿಲಾಂ, 

ತ್ ಪತ್ರಾಂ ಛಾಪಿಜೆ ಪಡ್ಕೆಲಿಂ. ಥೊಡ್ಕಾಕಡೆ ಖುದ್ದ್ ವ್ಹಚಾಜೆ ಪಡ್ಕೆಲೆಂ. ಸ್ಥಳೀಯ್ 

ಕೀಲಾಂಚೊ ಅನ್ಟೋಗ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ದೆ. ಹಾಂಗಾಚ್ಕಾ ಕಾನೂನ್ ಕಾಯ್ದ್ಯಾಂಚಿಂ ಪುಸ್ತಕಾಂ 

ಸಜೆ. ಹಂ ಸಗೈೆಂ ಪಯ್ಕ್ಯಾಂವಿಣೆ ಜಾಯ್ನಾ. ಹೆಂ ಎಕಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ನಹಿಂ. 

ುಮ್ಚೊ ಸಹಕಾರ್ ಅತೀ ಅವಶ್ಶ್.'' 

ಎಕಾಚ್ಫರಾ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರ್ ಜಮ್ಕಾಚಿ ಬೋಬ್ ಆಯ್ಕಾಲಿ “ಜಾಂವ್ ಅಲ್ಲಾಚೆಂ 

ನಾಂವ್ ಸದೆಂವ್'' ಆರ್ಬಟ್ ದಿಲೊ ಜಮ್ಮಾನ್ ತಾಚ್ಕಾ ನಾಂವಾನ್ ಆನಿ ಮ್ಹಣಾಲೆ,: 

“ಗಾಂಧೀ ಬಾಯ್, ತುಂ ಫಿಕಿರ್ ಕರಿನಾಕಾ ಪಯ್ಕ್ಯಾಂಚಿ. ತುಕಾ ಆಮ್ಚೊ ಕೃತಕ್ 

ಸಹಕಾರ್ಯಿ ಧಾರಾಳ್ ಆಸಾ. ತುಂ ಹಾಂಗಾ ಥೊಡೊ ತೇಂಪ್ ರಾವ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ 

ಪಯ್ಲೆಂ ಸಾಂಗ್. ಬಾಕಿ ಸಗ್ಳೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ಜಾತಲೆಂ.” 

ಮ್ಹಾಕಾ “ಶಾಭಿತ್ ಪಯ್ಣ್” ಮಾಗೊಂಕ್ ಎಕ್ಟಾಂಯ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಜಮಾತ್ ಆಬೈ 

ಆತಾಂ ಚುನಾಯಿತ್ ಸಭಾ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲಿ. ಹಾಂವೆ ಥಾಬುಡ್ತಾಬ್ ಜೆವಾಣ್ 
ಸಂಪಂವ್ಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಆನಿ ಹಾಂವ್ ಶೀದಾ ಘರಾ ಗೆಲೊಂ. 

ಮತದಾರಾಂಚಿ ಪಟ್ಟಿ ಆನಿ ನಾಂವಾಂ ಘೆತ್ಲಿಂ. ಮಹಿನೊಭರ್ ಪಾಟಿಂ ರಾಂವ್ದೊ 

ನಿರ್ದಾರ್ ನಖ್ಬಿ ಕೆಲೊ. ಅಶೆಂ ದೆವಾನ್ ಘಾಲಿ ಬುನ್ಶಾದ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಕ್ ತೆನ್ಕಾ 

ಆಫ್ರಿಕಾಂತ್ ಆನಿ ವೊಂಪ್ಲೆಂ ಭಿಂ ಮಾಂಡುಂಕ್ ರುಜ್ ಇಂಡಿಯನಾಂಚಾ 

ಸ್ವ-ಗೌರವಾಕ್. 

"ನತಾಲ್' ಸಂಸ್ಥಾನಾಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರ್ದೊ ನಿರ್ದಾರ್ ಘೆತ್ಲೊ 

1893-0ತ್ ಶೆತ್ ಹಾಜಿ ಮಹಮ್ಮದ್ ಹಾಜಿ ದಾದಾ ತೆನ್ಕಾ ಆಫ್ರಿಕಾಚ್ಕಾ 

ಇಂಡಿಯನ್ ಸಮಾಜಿಚೊ ಮುಖೆಲಿ ಮ್ಹಣೊನ್ ತಾಕಾ ಲೆಕ್ತಾಲೆ. ಶೆತ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ 

ಹಾಜಿ ಆದಾಂವ್ ತಾಂಚೆ ಪಯ್ಕಿ ಮಾಲೃ್ಫಡೊ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊ . ಜಾಲ್ಕಾರ್ ತಾಚ್ಕಾ ಹೆರಾಂ 

ಜಾತ್ ಮುಖೆಲ್ಮಾಂನಿ ಆನಿ ತಾಣೆ ಶೆತ್ ಹಾಜಿ ಮಹಮ್ಮದಾಕ್ ಸಮಾಜಿಕ್ ಮಾನಾಚಿ 

ಮಣಯ್ ಅಮಾನತ್ ದವರ್ದೆಲಿ, ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಯೆಜ್ಮಾನ್ಪಣಾ 

ವಿಶಿಂ. ದೆಕುನ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಶೆತಾಚಾ ಘರಾ ಏಕ್ ಜಮಾತ್ ಜಮ್ಹಿ ಆನಿ ಥಂಯ್ಸರ್ 

ಘೆತ್ಲೊ ನಿರ್ದಾರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಲೊಕಾ ವಿರೋಧ್ ಮಂಜೂರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಕರಾಳ್ 

ಶಾಸನಾ ಖಾತಿರ್ ಕ್ರಮ್ ಘಂವ್ಚೈ ವಿಶಿಂ. 



216 ಸತ್ 

ಕೂಡ್ಲೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ವಯಂಸೆವಕಾಂಕ್ ಭರ್ತಿ ಕೆಲೆ. ನತಾಲ್ ಸಂಸ್ಥಾನಾಂತ್ 
ಜನ್ಮಾಲ್ಲ್ಯಾ ಇಂಡಿಯನಾಂಕ್, ಚಡಾವತ್ ಜಾವ್ನ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್, ತಾಂಕಾಂಯಿ ಅಪೊಣೆ 
ದಿಲ್ಲೆಂ ಹ್ಕಾ ಜಮಾತಿಕ್ ಭರ್ತಿ ಜಾವ್ನ್ ಶ್ರಮಾಧಾನ್ ಕರುಂಕ್. ಮಿ. ಪಾವ್ಲ್ ಡರ್ಬಾನ್ 
ಕೊಡ್ತಿಚೊ ಭಾಷಾಂತ್ರಿ (Translater) ಆನಿ ಮಿ. ಸುಬ್ಬನ್ ಗೊಡ್ಫ್ರೀ ಮಿಶನ್ 

ಇಸ್ಕೊಲಾಚೊ ಮುಖ್ಕೋಪಾಧ್ಯಾಯ್. ಹೆ ದೊಗೀ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆ. ತಾಣಿಂ ಹೆರ್ 

ಇಂಡಿಯನಾಂಕೀ ಭರ್ತಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪ್ರೇರಣ್ ದಿಲ್ಲೆಂ. ತಾಂಕಾಂ ಸಮೆಸ್ತಾಂಕ್ 

ಸ್ವಯಂಸೆವಕಾಂಚಾ ಲೆಕಾರ್ ಘೆತ್ತೆ 

ಸ್ಥಳೀಯ್ ಉದ್ಯಮಿ ವ್ಹಡಾ ಉಮೆದಿನ್ ದಾಖಲ್ ಜಾಲೆ. ತಾಂಚ್ಕೆ ಮಧೆಂ ಶೆತ್ 

ದಾವೂದ್ ಮಹಮ್ಮದ್ ಮಹಮ್ಮದ್ ಖಾಸಾಮ್ ಕಮ್ರುದ್ದೀನ್, ಆದಾಮ್ಜೀ 

ಮಿಯಾ ಖಾನ್, ಎ. ಕೊಲೊಂಡಾವಾಲೂ ಪಿಳ್ಳೆ, ಸಿ. ಲೊಕಿ ರಾಮ್, ರಂಗಸ್ವಾಮಿ 

ಪದಿಯಾಚಿ ಅನಿ ಅಹ್ಮದ್ ಜಿವಾ, ಪಾರ್ಸಿ ರುಸ್ತುಮ್ಜೀ ಹೆ ಸಗ್ರೆ ಥಂಯ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆ. 

ಗುಮಾಸ್ತಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಮಾನೆಕ್ಜೀ ಜೊಸಿ, ನರಸಿಂಗರಾಮ್ ಆನಿ ಹೆರ್. ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ 

ಜಾವ್ನ್ ದಾದಾ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಆನಿ ಕಂಪೆನಿಚೆ, ತಾಣಿಂ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂನಿ ಹ್ಯಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ್ 

ಕಾಮಾಂತ್ ನ ನಿರ್ದಾರಾಂತ್ ಪಾತ್ರ್ ಘೆತ್ಲೊ. ಹೊಡ್ಕಾ ಅಭ್ಯರ್ತಿಂನಿ ಹ್ಯಾ ಪರಿಂ 

ಸಾರ್ವಜನಿಕ್ ಯೋಜನಾಂತ್ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ್ ಪಾತ್ರ್ ಘೆಂವ್ಚೊ ಹೆಂಚ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ. 

ಹೊ ತಾಂಕಾಂ ಏಕ್ ವಿಚಿತ್ರ್ ಅನ್ಫೋಗ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಹೊ. ಹ್ಯಾ ದುರಂತಾಂತ್ ಸಗ್ಳೆ 

ತಾಂಚೊ ಜಾತಿಕಾತಿಚೊ ಭೇದ್ಭಾವ್ ವಿಸರ್ಲೆ. ಹಿಂದೂ, ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್, ಮುಸುಲ್ಮಾನ್, 

ಪಾರ್ಸಿ, ಗುಜ್ರಾಥಿ, ಮೆಡ್ರಾಸಿ, ಸಿಂದಿ ಹೊ ಸಗ್ಳೊ ಧರ್ಮಾಂಚೊ, ಕುಳಿಯಾಂಚೊ 

ತಾಂಚ್ಕಾ ಪಯ್ಕ್ಮಾಂಚೊ ಭೇದ್ ಆನಿ ಶಾಸ್ತಿರ್ ಹೆ ವಿಸರ್ಗೆ. ಸಿಮೇಸ್ತ್ ಗಾಂವ್ಭಾವ್ 

ಆನಿ ಭಯ್ಲಿ ಎಕಾ ಆವಯ್ಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಬರಿ ಎಕ್ಟೊಟಾನ್ ಹ್ಕಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ್ ಕಾರ್ಯ 

ಪರಂಪರೆಕ್ ದೆಂವ್ಲೆ. 

ಕಾನೂನ್ ಮಸೂದ್ (811) ಪಾಸ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಅಯಿನ್ನ್ ವೆಳಾರ್ 

ಇಂಡಿಯನಾಂಚೊ ಹ್ಮಾ ಮಸೂದೆ ವಿಶಿಂ ಆಕ್ಸೇಪ್ ಠರಾವ್ ನೊಂದಾಯ್ದೊ. 

“ಇಂಡಿಯನಾಂಕ್ ರಾಜಕೀಯ್ ವ್ಯವಹಾರ್ ವ ರಾಷ್ಟ್ರ್ ಆಳ್ವಿಕೆ ವಿಶಿಂ ಗೊಂದೊಳಿಕ್ 

ರಾಜ್ಶಾಸನ್ (೮೦೧7500001) ವೊರೊವ್ನ್, ನೆರಾವ್ನ್ ಪರಿಶೀಲನ್ ಕರ್ಹಿ ಮತಿಚಿ 

ಸಕತ್ ನಾ, ದೆಕುನ್ ಇಂಡಿಯನಾಂಕ್ ಚುನಾವಣೆಂತ್ ಪಾತ್ರ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಹಕ್ಕ್ ನಾ” 

ಮ್ಹಣೊನ್ ಗೊರ್ಯ್ಕಾಂನಿ ಠರಾವ್ ಪಾಸ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ವಾಕ್ಮೂಲಾಕ್ ಹಾಂವೆ 

ಖರೋಖರ್ ರುಜ್ವಾತ್ ವಿಚಾರ್ತಿ. 



.ಬಾ. ಸೊಜ್, ಲಂಡನ್ 211 

ಹಿ ಕರಾಳ್ ಸ್ಥಿತಿ ಹಾಂವೆ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಜಮಾತಕ್ ವಿವರಿಲಿ. ಪ್ರಥಮ್ ಆಮಿ 

ೋಕ್ಸಭಾ ನಾಯಕಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆ ಎಸೆಂಬ್ಲಿಚಾ ಸ್ಪೀಕರಾಕ್ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಧಾಡ್ಲೆಂ, 

ಪಾರ್ ಮಾಗೊನ್ ಪಾಟಿಂ ಘಾಲುಂಕ್ ಹೆಂ ಚರ್ದಾಸ್ಪದ್ ಮಸೂದ್. ತಸಲೆಂಚ್ 

ನೈಕ್ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಧಾಡ್ಗೆಂ ಮುಖೆಲ್ಮಂತ್ರಿ ಸರ್ ಜೊನ್ ರೊಬಿನ್ಸನಾಕ್ ಆನಿ 

. ಎಸ್ಕಾಮಾಕ್. ಎಸ್ಕಾಮ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊ ದಾದಾ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾಚೊ ದೋಸ್ತ್. ಲೋಕ್ಸಭಾ 

ಯಕಾನ್ ಕೂಡ್ಲೆ ಜವಾಬ್ ಧಾಡ್ಲಿ ಕಿ ಹಿ 200೩೬೮ ವ ವಾದ್ವಿವಾದ್, 

ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಾಚಿ ಜಮಾತ್ ದೋನ್ ದಿಸಾಂಕ್ ಪಾಟಿಂ ಘಾಲಿ ಮ್ಹಣೊನ್. ಹಾಂತುಂ 

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಶಾಂತಿ ಮೆಳ್ಳಿ. | 

ವಿಧಾನ್ ಸಭೆಕ್ ಧಾಡ್ಲ್ಲಿ ಆಮ್ದಿ ಮನವಿ ವ “ಸಾಮೂಹಿಕ್ ಅದ್ದಿ” ತಿ ಪಾವ್ಲಿ. 

ದೈನಿಕ್ ವಾರ್ತಾಪತ್ರಿಕೆಕ್ ಹಿ ಖಬರ್ ಧಾಡ್ಲಿ. ಎಕೆ ರಾತಿ ಭಿತರ್ ಆಮಿ ಹಜಾರಾಂನಿ 

ದಸ್ಕತ್ಕೊ ಘೆತ್ಲೊ. ಸ್ವಯಂಸೆವಕಾಂನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸ್ವಂತ್ ಖುಶೆನ್ ನಿರಂತರ್ ಶ್ರಮದಾನ್ 

ಕೆಲೆಂ. ಮಿ. ಆರ್ತರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಏಕ್ ಸುಂದರ್ ಹಾತ್ ಬರ್ಬಿ. ತಾಣೆ - ಮುಖೇಲ್ 

ಮಂತ್ರಿಕ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಆಮ್ಚಿ ಅರ್ಡಿ ಬರಯ್ಲಿ. ಬಾಕಿಚ್ಕೊ ಪ್ರತಿಯೊ ದುಸ್ತ್ರಾಂನಿ ನಕ್ಕಲ್ 

ಕಾಡ್ಲೊ. ಪಾಂಚ್ ಪ್ರತಿಯೊ ತಯಾರ್ ಜಾಲ್ಯೊ. ಸಾವ್ಕಾರ್ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಸ್ವಯಂಸೆವಕ್ 

ತಾಂಚೆಯಿತ್ಹಾಕ್ ದಸ್ಕತ್ಕೊ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಕ್ ಗೆಲೆ. ಹಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಕಾಮ್ ಜಟ್ಪಟ್ 

ಜಾವ್ನ್ ದಸ್ಕತ್ಕೊ ಘೆತ್ಲೊ. ದೈನಿಕ್ ವಾರ್ತಾಪತ್ರಾಂನಿ ಅಮ್ಚಿ ಶಿಫಾರಸ್ ಛಾಪ್ಲ್ಲಿ. ಹೈ 

ಗಜಾಲಿ ವಿಶ್ಕಾಂತ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಾಂತ್ ವಾದ್ ವಿವಾದ್ ಚಲ್ಲೊ. ಕಾನೂನ್ ಮಸೂದೆಚ್ಕಾ 

ವಾರೆಸ್ದಾರಾಂನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ವಿರೋಧ್ ಆನಿ ಆಮಿ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಕ್ರಮಾ 

ವಿರೋಧ್ ಜಾಯ್ತಿಂ ಕಾರಣಾಂ ದಿಲಿಂ. ಕ್ರಮೇಣ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಲೊಕಾಚಿಂ ಮಾನವ್ 

ಹಕ್ಕಾಂ ಮಸ್ಸುಂಚೆಂ ಮಸೂದೆ ತಾಂಚ್ಮಾ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕ್ ಪರ್ವಾ ಕರಿನಾಸ್ತಾ ನಾ ಜ್ಕಾರಿ 

ಕರ್ನ್ ಸೊಡ್ಲೆಂ. 

ಆಮಿ ಸಮೆಸ್ಟ್ ಜಾಣಾ ಆಸ್ಲ್ಲ್ಯಾಂವ್ ಕೀ ಹೂ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊ ಫಲಿತಾಂಶ್ 

ಮ್ಹಣೊನ್. ಜಾಲ್ಕಾರ್ ಆಮ್ಚಾ “ಜೆಮಂವ್ಚ್ಯಾ'' ಸಮಾಜೆಂತ್ ನವೆಂ ಚೇತನ್ 

ಆಯ್ಲೆಂ. ಆಮ್ಚೊ ಎಕ್ಟೊಟ್ ಬಳಾಧಿಕ್ ಜಾಲೊ ಆನಿ ಹೊ ಬಾಂಧ್ ಕೆದಿಂಚ್ 
ತುಟೊಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ಕ್ನಾ ತೆಂ ನಖ್ಬಿ ಜಾಲೆಂ. ಹೊ ಜಾವ್ನಾಸ್ದ್ಲೊ ಅಲ್ಪ್ಬಸಂಖ್ಯ್ಕಾತ್ 

ಇಂಡಿಯನ್ ನಿವಾಸಿಂಚೊ ಠರಾವ್ ರುುುಜೊಂಕ್ ರುಜ್ ತಾಂಚ್ಕಾ ಮಾನವ್ 

ಮೂಳ್ ಹಕ್ಕಾಂಕ್. 

ಲೊರ್ಡ್ ರಿಪ್ಪನ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊ ವಸಾಹತುಂಚೊ ಮೇಲ್ವಿಚಾರ್ ಪಳೆಂವ್ಚೊ 

ಮಂತ್ರಿ. ತಾಕಾ ಆಮಿ ಘೆತ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಠರಾವಾ ವಿಶಿಂ ಮನವಿ ಧಾಡ್ದೊ ನಿರ್ದಾರ್ ಘೆತ್ಲೊ. 
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ಹಂ ಲ್ಹಾನ್ ಸುಲಭ್ ಎಕಾ ದಿಸಾನ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ನಹಿಂ. ಹರ್ಯೇಕ್ಷ್ಯಾಚೊ ಶ್ರಮ್ 
ಆನಿ ಘಾಮ್ ತಶೆಂ ತ್ಕಾಗ್ ಅವಶ್ಶ್ ಜಾಯ್ ಪಡ್ಕಲೊ ಮ್ಹಳೆಂ ಹಾಂವೆ. ಲೊಕಾನ್ 
ವ್ಹಡಾ ಖುಶೆನ್ ಪರ್ವಣ್ಣಿ ದಿಲಿ. 

ಪಿಟಿಶನ್ ಮನವಿಚೆಂ ಒಕ್ಕಾಣೆ ಆನಿ ಸಾರ್ ಮಸ್ತ್ ಚಿಂತಾಪ್ ಆಟವ್ನ್ ರೂಪಿತ್ 
ಕೆಲೊ. ಇಂಡಿಯನಾಂಕ್ ನತಾಲ್ ಸಂಸ್ಥಾನಾಂತ್ ಮತದಾನ್ ಹಕ್ಕ್ ಜಾಯ್ 
ಮ್ಹಣೊನ್. ತ್ಕಾ ತೆಂಪಾರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಇಂಡಿಯಾಂತ್ ಎಕಾ ನಮೂನ್ಕ್ಯಾಂಚಿ ಚುನಾವ್ 

ಪದ್ಧತ್ ಆಸ್ಲ್ಲಿ. ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಜೊ ವಾದ್ ಫುಡೆಂ ಲೊಟ್ಟೊ ಕೀ ಇಂಡಿಯನ್ ಪರ್ಲೆಕ್ 
ಚುನಾವಾಚಿ ಪದ್ಧತಿ ಅಪರಿಚಿತ್ ನಹಿಂ. ಸರ್ವ್ ಜಾಣಾಂತ್ ಮತದಾನ್ ಪದ್ದತಿ ಆನಿ 
ರೀತ್ ರಿವಾಜಿ ವಿಶಿಂ. ದೆಕುನ್ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ಡ್ ಚುನಾವಣಾಚೆಂ ಹಕ್ಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ 
ಇಂಡಿಯನಾಂಕ್ ದವ್ರುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಆನಿ ರುತಾ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣೊನ್. 

ಪಂದ್ರಾ ದಿಸಾಂ ಭಿತರ್ ಧಾ ಹಜಾರ್ ಲೊಕಾನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮನವಿಕ್ ದಸ್ಕತ್ಕೊ 

ಘಾಲ್ಕೊ. ಇತ್ಲೊ ದಸ್ಕತ್ಕೊ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸ್ಟೇಟಿಂತ್ ಶಿಂಪ್ನೊನ್ ಲ್ ಇಂಡಿಯನ್ 

ಲೊಕಾ ಥಾವ್ನ್ ಖುದ್ದ್ ವ್ಹಚುನ್ ಫಘೆಂವ್ಹೆಂ ಲ್ಹಾನ್ ಕಾಮ್ ನಹಿಂ. ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ 

ವಾವ್ರಾಡಿ, ಸಾವ್ಕಾರಿ ತಶೆಂ ಉದ್ಯಮಿ ಮನ್ಶಾಂ ಥಾವ್ನ್. ದಸ್ಕತ್ ಘಾಲ್ಚ್ವಾ ಆದಿಂ 

ಪರಿಪೂರ್ಲ್ ರಿತಿನ್ ತಾಂಕಾಂ ವಿಎರುನ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಜಾಯ್ ಆನಿ ತಾಣಿಂ ಅರ್ಥ್ 

ಕರ್ನ್ ಘಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್. ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಣಿಂ ಹಳ್ಳ್ಯಾಂನಿ ಪಯ್ಸ್ ಪಯ್ಸ್ ನಿವಾಸ್ 

ಕರ್ಚ್ಯಾ ಅನ್ಸಡ್ ಮನ್ಶಾಂಕ್ ವಿವರ್ಸುನ್ ದಸ್ಕತ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್. 

ಹೆಂ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆಂ ವಿಶೇಸ್ ಮಹತ್ವಾಚೆಂ ಕಾಮ್. ಶೆತ್ ದಾವೂದ್ ಮಹಮ್ಮದ್, 

ರುಸ್ತುಮ್ಜೀ, ಆದಾಮ್ಜೀ, ಮಿಯಾ ಖಾನ್ ಆನಿ ಅಹಮ್ಮದ್ ಜಾವಾ ಹಾಣಿಂ 

ವಿಶೇಸ್ ಶ್ರಮದಾನ್ ಕೆಲಾಂ. ಶೆತ್ ದಾವೂದ್ ದೀಸ್ ರಾತ್ ವಾವುರ್ದಾ. ಹಂ 

ಶ್ರಮದಾನ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ್ ಕಾಮಾಕ್ ಹಾಂತುಂ ಧಮ್ದಿ ಪರ್ಯಾಂತ್ ತಾಂಕಾಂ ಮೆಳೊಂಕ್ 

ನಾ. ದಾದಾ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾಚೆಂ ಘರ್ ಏಕ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ್ ದಫ್ತರ್ ಜಾಲೆಂ. ಜಾಯ್ತ್ಯಾ 

ಮನ್ಶಾಂಚೆಂ ಜೆವಾಣ್ ಪರ್ಕಾಂತೀ ಥೈಂಚ್ ಜಾತಾಲೆಂ. ಅಶೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹರೈಕ್ಸ್ಯಾನ್ 

ಕೆಲಾಂ ನಹಿಂಚ್ ಶ್ರಮದಾನ್ ಬಗಾರ್ ತಾಂಚ್ಕಾ ಬೊಲ್ಸಾಂತ್ಲೆ ಪಯ್ಮೆ ಖದ್ದಿಲ್ಯಾತ್! 

ನಿಮಾಣೆ ಆಮ್ದಿ ಪರಿಹಾರ್ ಅರ್ಲಿ ಧಾಡ್ಲಿ. ಏಕ್ ಹಜಾರ್ ಪ್ರತಿಯೊ ಕಾಡ್ಲೊ 

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ತಿಳ್ಳುಂಕ್. ಪ್ರಪ್ರ ಪ್ರಥಮ್ ನತಾಲ್ ಸಂಸ್ಥಾನಾಂತ್ ಇಂಡಿಯನ್ 

ಪಡ್ಗೆಕ್ ತಿಳ್ಸುಂಚೆಂ ವಾರ್ತಾ ಪತ್ರ್ ಛಾಪ್ಲೆಂ. ಹಾಂವೆ ಹ್ಕಾ ವಿಶಿಂ “ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ 

ಇಂಡಿಯಾಕ್” ಖಬರ್ ಧಾಡ್ಲಿ. ಇಂಡಿಯನಾಂಚ್ಕಾ ದುಸ್ಥಿತೆ ವಿಶಿಂ ಆನಿ ತಾಂಚಿ 

ಪುಲ್ಲತ್ರ್ ಹಾಳು ಕರ್ಚೆ ವಿಶಿಂ ಮನವಿ ಶರ್ಥಾಂ ಛಾಪ್ಲಿಂ ಆನಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಾಕ್ ಧಾಡ್ಲಿಂ. 

ಹಿ ಖಬರ್, ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ದುಸ್ರ್ಯಾ ರಾಜಕೀ ಪಾಡ್ತಿಂಕ್ ಲಂಡನ್ 
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ಯ್ಮ್ಸಾನ್ ಆಮ್ಚಿ ಖರಿಸ್ಥಿತಿ ಜಾಣಾ ಜಾವ್ನ್ “ಆಮ್ಕಾಂ ಸಹಕಾರ್ ಪ್ರಾಪ್ತ್" 

ಣ್ ಛಾಪ್ಲೆಂ. ಹಾಚಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಇಂಡಿಯನಾಂಕ್ ಸಮಾನ್ ಹಕ್ಕಾಂ ಮೆಳ್ತಲಿಂ 

ನಿ ತ್ಕಾ ಧೋರಣಾ ಸೂಕ್ತ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಶಾಸನ್ ರದ್ದ್ ಕರ್ನ್ ನವೆಂ ಶಾಸನ್ 

ರಿಯೆಕ್ ಹಾಡ್ತಲೆ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಆಶೆನ್ ಆಮಿ ಆಸ್ಲ್ಲ್ಯಾಂವ್. 

ಹಾ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಪರಿಸ್ಥಿತೆಂತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಪರ್ದೆಕ್ ಸೊಡ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಾಟಿಂ 

ಇಂಡಿಯಾಕ್ ವ್ಹಚುಂಕ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಜಾಲೆಂನಾ. ತೆನ್ಕಾ ಆಫ್ರಿಕಾಚೊ ಇಂಡಿಯನ್ 

ಲೋಕ್ ಮ್ಹಜೆ ಕಡೆ ಉಪ್ಕಾರ್ ಮಾಗ್ತಾಲೊ ಹಾಂವೆ ಹಾಂಗಾಚ್ ಕಾಯಾಮ್ 

ರಾವೊಂಕ್. ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಜೆ ಕಷ್ಟ್ ಆನಿ ಅಡ್ಡಣೆ ವಿಶಿಂ ಲೊಕಾಕ್ ವಿವರಿಲೆಂ. ಹಾಂವೆ 

ನಿರ್ದಾರ್ ಘೆತ್ಲ್ಲೊ ಕೀ, ಧಾ ಜಣಾಂಚಾ ಗುಸ್ತಾರ್ ಹಾಂವ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚೊ ನಾ 

ಮ್ಹಣೊನ್. ಮ್ಹಜೆಂ ಖುದ್ದ್ ಘರ್ ಅತೀ ಅವಶ್ಶ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ವ್ಯಕ್ತ್ ಜಾಲೆಂ. 

ಎಕಾ ವಕೀಲ್ ಬ್ಯಾರಿಸ್ಟರಾಕ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ತಾಚ್ಕಾ ಹುದ್ದ್ಯಾ ಸೂಕ್ಕ್ ಘರ್ ಅತೀ 

ಮುಖ್ಕ್. ನಾ ಜಾಲ್ಕಾರ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಕ್ ನಾ. ಉಣೆಂ ಮ್ಹಳ್ಕಾರ್ಯಿ ವರ್ಸಾಕ್ 

300 ಪಾಂವ್ನಾಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಮೆಳ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್, ತ್ಕಾ ಪರಿ ಡೌಲರ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ 

ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಸಾಧ್ಕ್ ನಾ ತೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಸುಸ್ತಾಲೆಂ. ದೆಕುನ್ ಹಾವೆಂ ನಿರ್ದಾರ್ ಘೆತ್ಲೊ 

ಪಾಟಿಂ ತೆನ್ಮಾ ಆಫ್ರಿಕಾಂತ್ ರಾವೊಂಕ್ ಜರಿತರಿ ಲೊಕಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಾಮ್ ದಿಲ್ಕಾರ್. 

ಹ್ಮಾ ವಿಶಿಂ ತಾಂಕಾಂ ವಿವರೂನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. 

ತೆ ಮ್ಹಣಾಲೆ ಕೀ, ತೆ ಪಯೈೆ ಹ್ಮಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ್ ಕಾಮಾಕ್ ಲೊಕಾನ್ ತುಕಾ 

ಜರೂರ್ ದೀಜೆ. ಆಮ್ಕಾಂ ತೆ ಪಯ್ಕೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಲೊಕಾ ಕಡ್ಡೆ ವಸೂಲ್ ಕರೈತ್.. 

ಖಾಸ್ಸಿ ವಕಾಲತೆಚೆಂ ಕಾಮ್ ದುಸ್ರೆಂ. ತ್ಕಾ ಕಾಮಾಕ್ ತುಕಾ ವಕೀಲಾಚೆಂ ಶುಲ್ಕ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ 

ವಾಜ್ಚಿ. 

“ವಾ” ಮ್ಹಳೆಂ ಹಾಂವೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ್ ಕಾಮಾಕ್ ಮೊಲ್ ಠರಾಂವ್ಮ್ ಸಾಧ್ಕ್ಚ್ 

ನಾ. ಬ್ಯಾರಿಸ್ಟರಾಚ್ಕಾ ಕಾಮಾಚಿ ದರ್ ವ ಮಜೂರಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ್ ಕಾಮಾಕ್ ಲಾಗು 

ಜಾಯ್ನಾ. ಮ್ಹಜೆಂ ಕಾಮ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ತುಮ್ಕಾಂ ಜಾಗ್ವಣ್ ದೀವ್ನ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಪಾಟಿಕ್ 

ಲಾಗೊನ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಕರ್ನಾಂ ಕಾಮ್ ಕರೊಂವ್ಹೆಂ. ತಸಲ್ಯಾ ಕಾಮಾಕ್ ಹಾಂವೆ ಚಾರ್ಡ್ 

ಕರ್ಚೆಂ ಜಾಲ್ಕಾರೀ ಕಶೆಂ? ತ್ಕಾ ಶಿವಾಯ್ ತವಳ್ ತವಳ್ ಮ್ಹಾಕಾ ನಗ್ದಿ ಪಯ್ಕೆ ಜಾಯ್ದೆ 
ಆಮ್ಚೆಂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ್ ದಫ್ತರ್ ಚಲೊಂವ್ಕ್. ತಾಂತುಂಚ್ ಮ್ಹಜೊಯಿ ಖರ್ 

ಕುಡ್ಸಿಲೊ ಜಾಲ್ಕಾರ್ ಕಶೆಂ ಜಾಂವ್ಚೆಂ? ಹಾಂವೆ ಚಡ್ ಪಯ್ಕೆ ಖರ್ದಾಕ್ ವಿಚಾರ್ಲ್ಯಾರ್ 

ತೆಂ ತುಮ್ಕಾಂ ಬರೆಂ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ನಾ. ನಿಮಾಣ, ಆಮ್ಚೆ ಮಧೆಂ ಮನಃಸ್ತಾಪ್ 

ಉಬ್ಬಾತಲೊ, ಪ್ರಜ್ಞಾ ಅದೃಶ್ಶ್ ಜಾತಿತಲಿ ಆನಿ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಬಂಧ್ ಜಾತಲೊ. ನೀಜ್ 
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ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಜಾಲ್ಕಾರ್, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮಾಜೆನ್ ತಿನ್ಶಿಂ ಪಾಂವ್ಹಾಂ ವಯ್ಫ್ ವರ್ಸಾಕ್ ಪಯ್ಕೆ 
ದೀಜೆ ಪಡ್ತಲೆ ಹ್ಯಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ್ ಖರ್ಹಾಕ್. 

“ಪುಣ್'' ತೆ ಮ್ಹಣಾಲೆ “ತುಂ ಕಾಂಯ್ ಚಡ್ತಿಕ್ ಪಯ್ಶೆ ಭೆಷ್ಟೆಂ ತರೀ ಘೆಂವ್ಚೊ 

ಮನಿಸ್ ನಹಿಂ. ಅಸಲ್ಕಾ ಕಾಮಾಕ್ ಖರ್ದಾಕ್ ಪಯ್ಕೆ ಸಮಾಜೆನ್ ದಿಂವ್ಚೆ ವಜ್ಜಿ. 

ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಳೆಂ “ತೆಂ ಜಾವ್ನಾಸಾ ತುಮ್ಚೆಂ ಉತಾರ್ ಆನಿ ತುಮ್ಚೊ ಮೋಗ್ ಮ್ಹಜೆ 

ಥಂಯ್. ತುಮ್ಚೊ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಆನಿ ತುಮ್ಹ್ಯಾ ಸಂತೊಸಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಖುಣಿ ಜಾವ್ನಾಸಾಂ. 

ಪುಣ್ ಆಮ್ಚೆ ಮಧೆಂ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಉರಾತ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಆಮಿ ಕಶೆಂ ನಖ್ಬಿ ಸಾಂಗೈತ್? 

“ಆಬೈ, ಹಾಂವ್ ಜಾವ್ನಾಸಾಂ ತುಮ್ಚೊ ಆಮಿಗ್. ಆನಿ ತುಮ್ಚೊ ಸೆವಕ್. 

ಕೆದಾಳಾಯಿ ಮ್ಹಾಕಾ ತುಮ್ಕಾಂ ಕಡಕ್ಕ್ ಆಜ್ಞಾ ದೀಜೆ ಪಡ್ತಲಿ. ದೇವ್ ಮಾತ್ ಜಾಣಾ 

ಆಮ್ಚೆ ಮಧೆಂ ಬರೆಂಪಣ್ ಉರಾತ್ಗೀ ತಸಲ್ಕಾ ಪರಿಸ್ಥಿತೆಂತ್ ಮ್ಹಣೊನ್. ಮಾತ್ರ್ 

ಏಕ್ ಸಂಗತ್ ಹಾಂವ್ ಖರೋಖರ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ ಮ್ಹಜ್ಮಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ್ ಕಾಮಾಕ್ 

ಹಾಂವೆ ಪಯ್ಕೆ ಘೆಂವ್ಚೊ ವಿಷಯ್ ವ ಸಾರೃಜನಿಕ್ ಸಹಾಯೆಚಾ ತತ್ಪಾಕ್ ಸರೀ 

ವಿರೋಧ್. 

ತುಮಿ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಕೊಡ್ತಿಚೆಂ ವಕಾಲತೆಚೆಂ ಕಾಮ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಲ್ಕಾರ್ ಪುರೊ. 

ತೆಂವೀ ತುಮ್ಕಾಂ ಚಡ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ. ಕಿತ್ಕಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಗೊರೊ ಬ್ಯಾರಿಸ್ಟರ್ 

ವಕೀಲ್ ನಹಿಂ. ಕೋಡ್ಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವಾದಾಕ್ ವ ನಾದಾಕ್ ಕಾನ್ ಹಾಲಯ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ 

ಮ್ಹಾಕಾ ಕಶೆಂ ಕಳ್ನೆಂ? ಹಾಂವ್ ತುಮ್ನಿಂ ವ್ಯಾಜ್ಕಾಂ ಜಿಕ್ತಾಂ ವ ನಾ? ಹಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ 

ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಸಾಧ್ಕ್ನಾ. ಒಟ್ಟಾರೆ ತುಮಿ ಮ್ಹಜೆರ್ ಪಾತೈಣಿ ದವರ್ನ್ 

ಕಷ್ಟಾಂತ್ ಪಡಾನಾ ಜಾಲ್ಕಾರ್ ಪುರೊ." 

ಫಲಿತಾಂಶ್ ಜಾವ್ನ್ ವೀಸ್ ಸಾವ್ಕಾರಾಂನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ತಾಂಚ್ಯಾ ಕೊಡ್ತಿಚ್ಮಾ ಕಾಮಾಕ್ 

ಮುಂಗಡ್ ಶರಾಯ್ಹೊ. ತ್ಕಾ ಶಿವಾಯ್ ದಾದಾ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಯ್ಕಾಂ 

ಬದ್ದಾಕ್ ಘರ್ ಜಿಂದ್ಲಿ ಘೆತ್ಲಿ. ಅಶೆಂ ಹಾಂವ್ “ನತಾಲ್''ಚ್ ರಾವ್ದೊಂ. 

ವರ್ ಭೇದ್ 

ಎಕಾ ನ್ಯಾಯಸ್ಮಾನಾಚೊ ಸಂಕೇತ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ತಾಕ್ಷೆ; ಜಿ ಉಬಾರ್ಡ್ ಧರ್ದಾ 

ಸುಪುಷ್ಟ್, ಸ್ವಾದಿಕ್ ತಶೆಂ ಕೋಮಲ್ ಸುಲಕಿಣನ್. ಆಸಾ ತಿಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಹಾತಾಂತ್ 

ತಾಕಿ ಆನ್ಕೇಕಾ ಹಾತಾಂತ್ ನಿತಿಚಿ ತಲ್ವಾರ್! ಕಿತ್ಕಾಕ್? ನೀತ್ ಕದ್ದಿ ನಹಿಂ ಪಳೆವ್ನ್ 

ಮನ್ಶಾಂಚಿ ಕೂಳ್, ವರ್ಡ್ ವ ವರ್ಡ್. ಬಗಾರ್ ತಪಾಸುನ್ ತಾಚೊ ವ್ಯಾಜ್ಕ್ ಆನಿ 

ವೊರೊವ್ನ್, ನೆರಾವ್ನ್ ತಾಚಿ ಫಿರ್ಕಾದ್. 
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ತಾಕ್ಹಿ ಆನಿ ನಿತಿಚಿ ತಲ್ವಾರ್ ಧರ್ಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಕುದ್ಲಿ! “ಸತ್ ಆನಿ ನೀತ್” 

ಸಾವ್ನಾಸಾ ಬೋವ್ ಅಮೊಲಿಕ್ ದಿರ್ವೆಂ. ತಿಣೆ ದಿಂವ್ದೆಂ ಅಂತಿಮ್ ಫರ್ಮಾಣ್ 

ಹೊಂದೊನ್ ಆಸಾ ವ್ಯಾಜ್ಯಾಚೆರ್. ತಿಕಾ ಪಡೊನ್ ವ್ಹೆಚುಂಕ್ ನಾ ವಾದಿ ಪ್ರತಿವಾದಿಚೆಂ 

ಳ್, ವರ್ಗ್, ವರ್ಡ್ ವ ತಾಂಚೊ ವಾಸ್ತವಿಕ್ ವ ಸಂಸಾರಿ ವ ಸಮಾಜಿಕ್ ಪ್ರಭಾವ್ 

ವಿಗಾರ್ ವ್ಯಾಜ್ಕಾಂತ್ಲೊ ನ್ಯಾಯ್ ವ ಅನ್ಕಾಯ್ ಮಾತ್ರ್. 

ಜಾಲ್ಕಾರ್ ತೆನ್ಮಾ ಆಫ್ರಿಕಾಚ್ಮಾ ನತಾಲ್ ಸಂಸ್ಥಾನಾಚ್ಕಾ “ಲೊ ಸೊಸ್ಯೆಟಿನ್”' 

“ಕಾನೂನ್ ಕಾಯ್ದ್ವಾಂಚ್ಕಾ ಸಂಘಾನ್”' ಸುಪ್ರೀಮ್ ಕೊಡ್ತಿಕ್ ಮನವಿ ಧಾಡ್ಲಿ ಧಾಡುಂಕ್ 

ದೇಶ್ ಸಕಯ್ದ್ಯಾ ಕೊಡ್ತಿಂಕ್ ಕೀ, ತಾಣಿಂ ರೂಢಿರ್ ಆಸ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂಪ್ರದಾಯಾಕ್ 
ಗಮನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ನಜೊ'' ಮ್ಹಣೊನ್. 

ಮ್ಹಾಕಾ ಸುಪ್ರೀಮ್ ಕೊಡ್ತಿಂತ್ ವಕಾಲತ್ ಚಲಂವ್ಕ್ ಸಮ್ಮತಿ ದೀಜೆ ಮ್ಹಣೊನ್ 

ಹಾಂವೆ ಸಂಪ್ರದಾಯಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಅದ್ದಿ ಫಾಲಿ. ಮ್ಹಜೆ ಕಡರೆ ಮುಂಬಯ್ ಹೈಕೋಡ್ತಿಚಿ 

ವಕೀಲ್ "“ಪೀಠಾಧಿಕಾರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ” ಪತ್ ವ ಸರ್ವಿಫಿಕೇಟ್ ಆಸ್ಲ್ಲಿ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡಾಂತ್ಲ್ಯಾ 

ನಕೋಡ್ತಿಚಿ ಸದ್ವಿಫಿಕೇಟ್ ಹಾಂವೆ ಬೊಂಬಯ್ ಹೈಕೋಡಿಕ್ ಭರ್ತಿ ಜಾತಾನಾ 

ತೋಡ್ತಿಚ್ಯಾ ಶ್ರೇಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿಕ್ ದೋನ್ ಯೋಗ್ಯತಾ ಶತ್ರಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಒಪ್ಪುಂಕ್ 

ತೆಸ್ಲ್ಲಿ. ಹಾಂವೆ ಚಿಂತ್ಲಂ ಹಿ ಶಿಫಾರಸ್ ಪತ್ರಾಂ ಗೊರ್ಕಾ ಯುರೋಪಿಯನಾಂಚ್ಕಾ 

ಡಸ್ಕತನ್ ಘೆತ್ಹ್ಯಾರ್ ತಾಕಾ ಚಡ್ ಮಾನ್ ಆಸ್ತಲೊ ಮ್ಹಣ್. ದೆಕುನ್ ಹಾಂವೆ 

ಡೊಗಾಂ ಗೊರ್ಕಾಂ ಸಾವ್ಕಾರಾಂ ಕಡ್ಚೊ ದಸ್ಕತ್ಕೊ ಘೆತ್ಲೊ. ತೆ ದೊಗೀ ಶೆತ್ 

ಅಬ್ದುಲ್ಲಾಚೆ ಈಷ್ಟ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲ. ಅರ್ಡಿ ಮಾತ್ರ್ ವಕೀಲ್ ಸಂಘಾಚ್ಕಾ (Bar) ಸದಸ್ಕ್ಮಾ 

ಮಾರಿಫತ್ ದೀವ್ನ್ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಹಿ ಅರ್ಡಿ ಎಟಾರ್ನಿ ಜನರಲಾಕ್ ಫುಡೆಂ ಪಾವಿತ್ 

ಕರುಂಕ್ ಆಸ್ಲ್ಲಿ. 

ಹ್ಯಾ ಆದಿಂ ಸಾಂಗ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಪರ್ಮಾಣ ಮಿ. ಎಸ್ಕೂಮ್ ದಾದಾ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಎಂಡ್ 

'ಂಪೆನಿಚೊ ವಕೀಲ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ದೊ. ತಾಚೆ ಶಿವಾಯ್ ತೊ ತವಳ್ಹೂ ಎಟಾರ್ನಿ ಜನರಲ್ಯಿ 

ಜಾವ್ನಾಸ್ದೊ. ತಾಣೆ ವ್ಹಡಾ ಖುಶೆನ್ ಮ್ಹಜಿ ಅಡ್ಡಿ ಘತ್ಹಿ ಆನಿ ಫುಡೆಂ ಧಾಡ್ತಾಂ 

ಮ್ಹಳೆಂ. 

ಕೂಡ್ಲೆ ಮ್ಹಾಕಾ ಜವಾಬ್ ಆಯ್ಲಿ ನೊಂದವ್ನ್ ಲೊ ಸೊಸೈಟಿನ್ ಮ್ಹಜಿ ಅರ್ಲಿ 
ಇನ್ಕಾರ್ ಕೆಲ್ಕಾ ಮ್ಹಣೊನ್. ತಾಂಚೆಂ ನೀಬ್ ಕಿತೆಂಗೀ ಮ್ಹಳ್ಕಾರ್ ಮ್ಹಜಿ ಮುಳಾವಿ 

ಅಸ್ಲಿ) ಇಂಗ್ಲೆಂಡಾಂತ್ಲಿ ಸರ್ಬಿಫಿಕೇಟ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಅರ್ಡೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಜೂನ್ ಧಾಡುಂಕ್ 

ನಾ. ದೆಕುನ್ ಮ್ಹಜಿ ಅದ್ದಿ ಇನ್ಕಾರ್ ಕೆಲಿ ಮ್ಹಣೊನ್. ಜಾಲ್ಕಾರ್ ನೀಜ್ ಕಾರಣ್ 

ಸಾವ್ಲಾಸಾ ವರ್ನ್ ಬೇಧ್. 
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ಏಕ್ ಪಾವ್ಸ್ ಕಾಳ್ಕಾಂಕ್ ರೀಗ್ ದಿಲಿ ಆನಿ ತಾಂಚೊ ಸಂಖೊ ಗೊರ್ಕಾಂಕ್ 

ಮಿಕ್ವಾಲೊ ತರ್ ಗೊರೆ ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಾತ್ ಜಾತಾತ್. ದೆಕುನ್, ಫುಡೆಂಚ್ ಕಾಳ್ಕಾಂಕ್ 
ಭಾಯ್ರ್ ದವರ್ದ್ಹಾರ್ ಅಧಿಕ್ ಬರೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ತಾಂಚೆರ್ (ಕಾಳ್ಕಾಂಚೆರ್) ನಿಷೇಧ್ 

"ಲೊ ಸೊಸಾಯ್ಬಿನ್'' ಎಕಾ ಪ್ರವೀಣ್ ವಕೀಲಾಕ್ ಠರಾಯ್ಲೊ ತಾಂಚೊ ಖರೊ 
ಇರಾದೊ ಧಾಂಬುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್. ತೊವೀ ದಾದಾ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾಚಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂತ್ ಕಾಮ್ 
ಕರ್ತಾಲೊ. ತಾಣೆ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಂಗೊನ್ ಧಾಡ್ದೆಂ ಕೀ, ಹಾಂವೆ ತಾಕಾ ಖುದ್ದ್ ಮೆಳೊಂಕ್. 
ತೊ ಮ್ಹಜೆಕಡೆ ಸುಟಾವೆಂ ಉಲಯ್ಲೊ, ಪ್ರತ್ಶೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪುರ್ಚಿಲ್ಕಾ ಕಾಮಾಂ 
ಚರಿತ್ರೆ ವಿಶಿಂ. ಭರಾಧಿಕ್ ವದನಾನ್ ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ: 

“ತುಜೆ ವಿರೋಧ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕುಸ್ಕುಟ್ ಇಡೆಂ ಮೆಳಾನಾ. ತುಂ 

ಜನ್ಮಾಲ್ಲೊಯ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ವಸಾಹತಾಂತ್. ಹಾಂವೆ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ತುಂ ಸಂಪೂರ್ಲ್ ಆನಿ 
ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಹಕ್ಕಾಂಕ್ ಉಭೊ ರಾವ್ತಾಯ್ಗೀ ಮ್ಹಣೊನ್. ತುಜ್ಕಾ ಅರ್ಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ 

ತುಜೆಂ ಮುಳಾವೆಂ ಪ್ರಮಾಣ್ ಪತ್ರ್ ತುಂವೆ ಧಾಡುಂಕ್ ನಾಂಯ್. ಆಬೈೆ ಸಾಮಾಜಿರ್ 

ಆಸಾತ್ ದಾಖ್ಲೆ ದುಸ್ತ್ಯಾಂಚೆ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಪಫೆವ್ನ್ ಅಭ್ಯರ್ವಿಂನಿ ಪೋರ್ದರಿ ಕೆಲ್ಲೆ. 

ಯೆರೋಪಿ ಸಾವ್ಕಾರಾಚ್ಕಾ ಶಿಫಾರಸ್ ಪತ್ರಾಂಕ್ ಕಾಂಯ್ದ್ ಮೊಲ್ ನಾ. ತಾಂಕಾಂ 

ತುಜ್ಕಾ ಔದ್ಯೋಗಿಕ್ ಪ್ರತಿಭೆ ವಿಶಿಂ ಕಿತೆಂ ಜಾಣ್ಟಾಯ್ ಆಸಾ? ತಾಂಚ್ಕಾ ರಖಮ್ 

ವ್ಯಾಪಾರಾಕ್ ಆನಿ ತುಜ್ಮಾ ಬ್ಯಾರಿಸ್ಟರ್- ವಕಾಲತೆಕ್ ಕಿತೆಂ ಲಗ್ಮಿ ಆಸಾ?'' ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ 

ಹಾಂವೆ ತಾಕಾ ತಗ್ಗುನ್ ಖಾಲ್ಕೆಪಣಿಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ: 

“ಆಬೈ! ಮ್ಹಾಕಾ ಹಾಂಗಾಸರ್ ನಹಿಂಚ್ ಗಾಂವ್ ಪರ್ಕಿ ಬಗಾರ್ ಮನಿಸ್ ಪರ್ಕಿ 

ಸಗ್ಳೊ ಪರಿಸರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಅಪರಿಚಿತ್. ಶೆತ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾಚಿ ಪರಿಚಯ್ ಪರ್ಕಾಂತ್ 

ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಲ್ಲಿ ಹಾಂಗಾ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ನಂತರ್. 

“ತುಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್ ತೊ ತುಜ್ಕಾ ಸಂಸ್ಥಾನಾಂತ್ಲೊ. ಜರಿತರಿ ತುಜೊ ಬಾಪುಯ್ 

ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿ ತರ್ ಎಕಾಮೆಕಾಕ್ ವಳೊಕ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ವಾಜ್ಚಿಚ್. ಹೈ ವಿಶಿಂ ಏಕ್ 

ಪ್ರಮಾಣ್ ಪತ್ರ್ (Affidavit) ಆಪ್ಲಾಯ್ಕಿ ಜಾಲ್ಮಾರ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಸಲೊಚ್ 

ಆಕ್ಟೇಪ್ ಆಸ್ಚೊ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಸಾನಾ. ನಂತರ್ “ಲೊ ಸೊಸಾಯ್ಬಿಕ್'' ಹಾಂವ್ ಸಗ್ಳೆಂ 

ಸಾರ್ಕೆಂ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಬರಯ್ತಾಂ. 

ಹೆಂ ಉಲೊಣೆ ಆಯ್ಕೊನ್ ನೀಜ್ ಜಾವ್ನ್ ಮ್ಹಜೊ ರಾಗ್ ವಿಕೋಪಾಕ್ 

ಚಡ್ಲೊ. ಪುಣ್ ಸಮಾಧಾನ್ ಫೆತ್ಲ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ನಿರೊಗ್ ನಾ ತೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಸ್ಪಷ್ಟ್ 

ಜಾಲೆಂ. ದಾದಾ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾಚೆಂ ಹಾತ್ಪತ್ರ್ ಹಾಂವೆ ಧಾಡ್ಲ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಮಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ' 
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ರೋಖರ್ ನಿರಾಕರ್ಸುನ್ ಗೊರ್ಕಾಂಚೆಂ ಹಾತ್ಪತ್ರ್ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಕ್ ಸಾಂಗ್ಕೆ ಆಸ್ಲ್ಲೆ. 

`_ಜ್ಮಾ ಜನ್ಮಾಚೊ ಗಾಂವ್ ವ ಕೂಳ್ ಹಾಕಾ ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬ್ಯಾರಿಸ್ಟರ್ ವಕಾಲತೆಚಾ 

ನಪ್ಲಿಕ್ ಕಿತೆಂ ಲಾಗು ಆಸಾ? ಮ್ಹಜೊ ಜನ್ ಜಾವೈತ್ ಗರೀಬ್ ವ ಗ್ರೇಸ್ಟ್ 

ಟ್ಮಾಂತ್ಲೊ. ಹಂ ಕಶೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವಕಾಲತೆಚ್ಯಾ ಉದ್ಯೋಗಾಕ್ ಲಾಗು ಜಾತಾ? ತರೀ 

ಾಂವೆ ಸಮಾಧಾನ್ ಘೆವ್ನ್ ಮ್ಹಳೆಂ: 

“ಹಾಂವ್ ಧಿರ್ ಪಾತ್ಮೆತಾಂ ಲೊ ಸೊಸಾಯ್ಬಿ ಹಂ ಸಗ್ಳೆಂ ವರೊವ್ನ್, ನೆರಾವ್ನ್ 

ಳತಲಿ ಆನಿ ತಾಂಕಾಂ ಹಿಸ್ಪಾ ಭಾಯ್ದೊ ಸಂಗ್ಕಿ ಪರ್ಕಾಂತೀ ತೆ ತಪಾಸ್ತ್ವಲೆ. ತರೀ ಹಾಂವ್ 

ಮಾಣ್ಪತ್ಸ್ ತಲಾಸ್ ಕರುಂಕ್ ತಯಾರ್ ಆಸಾಂ.” 

ಕೂಡ್ಲೆ ಶೆತ್ ಅಬ್ದುಲ್ಹಾಚೆಂ ಪ್ರಮಾಣ್ ಪತ್ರ್ ತಯಾರ್ ಕೆರ್ನ್ ಲೊ ಸೊಸಾಯ್ಬಿಕ್ 

ಇವಿತ್ ಕೆಲೆಂ. ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ “ಸಗ್ಳೆಂ ಸಾರೈಂ ಆಸಾ.” 

ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಲೊ ಸೊಸಾಯ್ಬಿಚ್ಯಾ ಮುಖೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಸುಸ್ತಾಲೆಂ ಕೀ, ಹಿ ಕಾಳ್ಕಾ 

್ಮಾರಿಸ್ಟರ್ ವಕೀಲಾಚಿ ಅದ್ದಿ ಮ್ಹಣೊನ್. ತಾಣಿಂ ಹಜಾರ್ ನಿಬಾಂ ದೀವ್ನ್ 

ಡ್ಪಾಂಯ್ ದಿಲೊ. ಸುಪ್ರೀಮ್ ಕೊಡ್ತಿನ್ ಮ್ಹಜಿ ಅದ್ದಿ ಕಾಡ್ನ್ ಘಾಲಿ ಆನಿ 

ನಸ್ಹಾಕಾ ಸಂದರೃನ್ ಪರ್ಕಾಂತ್ ಇನ್ಕಾರ್ ಕೆಲೆಂ. ತರೀ ಥೊಡ್ಕಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪ್ರಧಾನ್ 

ತಿದಾರಾನ್ ಪತ್ ಧಾಡ್ಲೆಂ ತಾಂತುಂ ಹ್ಮ ಪರಿಂ ವಿವರ್ ದಿಲ್ಲೊ: 

ಅದ್ದಿ ನಿರಾಕರ್ಬುಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಕಿತೆಂಗೀ ಮ್ಹಳ್ಳಾರ್ ತಿ ಧಾಡ್ಮಾನಾ ಸಾಂಗಾತಾ 

ಳಾವೆಂ ಪ್ರಮಾಣ್ ಪತ್ ಧಾಡುಂಕ್ ನಾ. ತಸಲ್ಮಾ ಅರ್ಡೆಕ್ ಮೊಲ್ ನಾ. ಫಟ್ 

ಮಾಣ್ ಪತ್ರ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ತಸಲ್ಯಾಕ್ ಕೈದ್ ಕರೈತ್. ತಾಕಾ ವಕೀಲ್ ವೃತ್ತೆಂತ್ಲೊ 
ಸ್ಫಾವೈತ್. ಜರಿತರಿ ತಾಚಿ ಫಟ್ ರುಜು ಕಲಿ ಜಾಲ್ಕಾರ್ ಕಾನೂನ್ ಗೊರ್ಯಾಂಕ್ 

0 ಕಾಳ್ಕಾಂಕ್ ಎಕಾ ಮಾಪಾನ್ ಲೆಕ್ತಾ. ತ್ಕಾ ದೆಕುನ್ ಮಿ. ಗಾಂಧಿಚ್ಕಾ ಅರ್ಚೆಕ್ ಆಡ್ 

ಯ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಕೊಡ್ತಿಕ್ ಹಕ್ಕ್ ನಾ. ಆಮಿ ತಾಚಿ ಅರ್ಡಿ ಘೆತಾಂವ್” ಮ್ಹಣೊನ್. 

“ತುಂವೆ ಆತಾ ಪರ್ಮಾಣ್ ಕರ್ಕತ್'” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಮುನ್ಸುಬ್ದಾರ್. ಹಾಂವ್ ಉಭೊ 

ವ್ಹೊಂ. ಶಪತಾಚಿ ರೀತ್ ರೆಜಿಸ್ಟಾರಾ ಸಮೂರ್ ಶಡ್್ಕ್ ಉತ್ರಾಂನಿ ಹಾಂವೆ ಉಚಾರ್ಹಿ. 

ಮಾಣ್ ವಚನ್ ಸಂಪಾಜೆ ಜಾಲ್ಕಾರ್ ಅಚಾನಕ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ್ ನಿತಿದಾರ್ ಉದೆಲೊ ಆನಿ 

_ಣಾಲೊ: “ತುಂವೆ ಆತಾಂ ತುಜಿ ಪಗ್ನಿ ಕಾಡುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಆನಿ ಕೊಡ್ತಿಚ್ಕೊ ರೆಗ್ರೊ 

ಳುಂಕ್ ಜಾಯ್. ತಶೆಂಚ್ ಬ್ಯಾರಿಸ್ಪರಾಚೆಂ ನ್ಹೈಸಾಣ್ ನ್ಹೆಸುಂಕ್ ಜಾಯ್.” 

ಹಾಂವೆ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ಆಬೈೆ ಮಾತ್ಕಾಚಿ ಪಗ್ನಿ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರಟಾಚ್ಕಾ ಕೊಡ್ತಿಂತ್ ಪರ್ಕಾಂತ್ 

ಡುಂಕ್ ಹಾಂವೆ ಆಕ್ಸೇಪ್ ಹಾಡುಂಕ್ ನಾ ಆನಿ ಆತಾಂ ಸುಪ್ರೀಮ್ ಕೊಡ್ತಿಂತ್ ಪಗ್ನಿ 
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ಕಾಡ್ಜಿ ವ್ಹಡ್ಲಿ ಸಂಗತ್ ನಹಿಂ. ಹಾಂವೆ ಜರಿತರಿ ಇನ್ಕಾರ್ ಕೆಲೆಂ ತರ್ ಮ್ಹಜಿ ಚೂಕ್ 
ಜಾತಿ ನಾ. ಪುಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಹೈ ಚಿಲ್ಲರ್ ಸಂಗ್ತಿಕ್ ವ್ಹಡ್ ನಾಟಕ್ ಕರುಂಕ್ ನಾಕಾ 

ಆಸ್ಲ್ಲೊ. ಫಕತ್ ಪಗ್ಗೆ ಖಾತಿರ್ ರುಗ್ಗೆಂ ಕರುಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಕಬೂಲ್ ಜಾಲೊಂನಾ, 
ವ್ಹಡ್ಲೊ ಸಂಗ್ಮಿ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ವ್ಯಾಜ್ಕಾಂಕ್ ಅಮಾನತ್ ದವರ್ದೆಂ ವಾಜ್ಚಿ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕ್ಷೆಂ. 

ಶೆತ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾಕ್ ಹೆಂ ಬರೆಂ ದಿಸ್ಲೆಂನಾ. ತಾಣೆ ಮ್ಹಳೆಂ: “ತುಂವೆ ಘಟ್ 

ರಾವಾಜೆ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ. ಆನಿ ಮನ್ಶಾಂ ಮುಳಾವಿಂ ಹಕ್ಕಾಂ ಜಾಗ್ರುತ್ಕಾಯೆನ್ ಸಾಂಬಾಳಿಜೆ 

ಆಸ್ಲ್ಲಿಂ.” 

ಹಾಂವೆ ತಾಚೆಕಡೆ ನಿತಿನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ: “ಆಬೈ, ಚಿಲ್ಲರ್ ಕಾರಣಾಂಕ್ ವ್ಹಡ್ಲೊ 

ಗಲಾಟೊ ಕರ್ದೊ ನಹಿಂ... "ರೊಮಾಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾ ರೊಮಾಗಾರಾ ಬರಿಂ ಚಲ್' 

ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸಾಂಗ್ಲೆ ಪ್ರಕಾರ್ ಆಮಿ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ್ ಕೊಡ್ತಿಂತ್ ಕೊಡ್ತಿಚ್ಕಾ 

ರೂಲಿಂಕ್ ಶರಣ್ ಜಾಯ್ಜೆ ಚ್.” 

ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಜ್ಮಾ ಇಷ್ಟಾಂಕ್ ಥಾಂಬಯ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ತಾಂಕಾಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವಾದಾನ್ 

ತೃಪ್ತಿ ಲಾಬ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಪಾತ್ಮೆನಾ. ದೆಕುನ್ ತೆ ತಾಂಚ್ಕಾ ಸಮ್ಹಣೆ ಪರ್ಮಾಣೆ 

ಸಾಂಗ್ತಾಲೆ ಜಾಲ್ಕಾರ್, ಹಾಂವ್ ವಕೀಲಾಚೆ ನದ್ರೆನ್ ಪಳೆತಾಲೊಂ. 

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಜೀವನಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳೊನ್ ಆಯ್ಲಾಂ ಕೀ ರಾಜಿ ಸಂಧಾನಾಂತ್ 

ಸಮಾಧಾನ್ ಆನಿ “ಸರ್ಲಿಂಚೆಂ ಸುಖ್” ತಶೆಂಚ್ ತೃಪ್ತಿ ಆಸಾ. ಕ್ರಮೇಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ 

ರುಜು ಜಾಲೆಂ ಸತ್ಕಾಗ್ರಹಾಚೊ ಬಹು ಅಂಶ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಸತ್, ಸಂತೊಸ್, ಥಿರಾಸಣ್ 

ಆನಿ ಪ್ರಜ್ಞಾ. ಸತ್ ವಿಭಾಡ್ಜಾರ್ ಸರ್ವ್ ದೆಸ್ಟಾಟ್ತಾ. 

ದೆಕುನ್ ಸತ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ದೈವಿಕ್ ಕುರ್ಪಾ. ಲೊ ಸೊಸಾಯ್ಬಿ ವಿರೋಧ್ ರಾವ್ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ 

ಸತಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಆಬೈ, ದೈನಿಕ್ ಪತ್ರಾಂನಿ ಲೆಗುನ್ ಮ್ಹಜಿ ಪಾಡ್ತ್ ಘವ್ನ್ ಉಜಿತ್ 

(ತರ್ಕ್) ಕೆಲೆಂ. ಚಡಾವತ್ ದಿಸಾಳ್ಕಾಂನಿ ಲೊ ಸೊಸಾಯ್ಬಿ ವಿರೋಧ್ ಛಾಪ್ಲೆಂ. ತಾಣಿಂ 

ಮ್ಹಜಿ ಪಾಡ್ತ್ ಘೆತ್ಲಿ. ಹೊ ಪ್ರಚಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ಕಾಮಾಕ್ ಮಸ್ತ್ 

ಉಪ್ಕಾರ್ಲೊ. 

"«ನತಾಲ್'' ಇಂಡಿಯನ್ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ 

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಖುದ್ದ್ ದಂಧ್ಮಾಚೊ ಉದ್ಯೋಗ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲ್ಲೊ ವಕಾಲತೆಚೊ. 

ಹಾಂವೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ್ ಕಾಮಾಂತ್ ಲೆಕಾವ್ಹರ್ತಿ ಉರ್ಬಾ ದಾಕವ್ನ್ ಮ್ಹಿನತ್ ಕಾಡ್ಲ್ಲ್ಯಾನ್ 

ಮ ಜೊ ಬಹು ಅಂಶ್ ವೇಳ್ ತಾಕಾಚ್ ಬಾಧ್ಕ್ ಜಾಲೊ. ಅಶೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ 

ಮ್ಹಜೊ ವಕಾಲತೆಚೊ ಉದ್ಕೋಗ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಣೊ ಏಕ್ ಆಡೆಚಿ ಕರಂದಾಯ್. 
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ತ್ಕಾ ತೆಂಪಾರ್ ತೆನ್ಮಾ ಆಫ್ರಿಕಾಚ್ಕಾ ಇಂಡಿಯನ್ ಲೊಕಾಚಿಂ ಮೂಳ್ ಮಾನವ್ 

[೦ ಗೊರ್ಕಾ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ನೆಗಾರ್ ಕೆಲ್ಲಿಂ. ಜೆರಾಲ್ ಚುನಾವಾಂತ್ ಪಾತ್ರ್ ಘೆಂವ್ಕ್ 

ಕಾಂ ಅಡ್ವಾರ್ಲೆಲೆ. ಹ್ಮಾ ನೆಗಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮೂಳ್ ಹಕ್ಕಾಂವಿಶಿಂ ಇಂಡಿಯನ್ 

ಕ್ ಉಚಾಂಬಳ್ ಜಾಲೊ. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಾಚಾ ಆಡ್ತಿಗಾಂ ಪರ್ಮಾಣೆ ತೆನ್ಮಾ- 

ಬಿಕಾಚ್ಮಾ ಇಂಡಿಯನ್ ಲೊಕಾಕ್ ತಾಂಚ್ಮಾ ಮೂಳ್ ಹಕ್ಕಾಂಕ್ ಗೌರವ್ ದೀನಾತ್ಸ್ಯಾಕ್ 

ೈ, ನತಾಲ್ ಸಂಸ್ಥಾನಾಂತ್ ಆಂದೋಳನ್ ಚಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಪರ್ದಾ ಹ್ಯಾ 

ಶೈಪಾತಿಚ್ಯಾ ಅಧಾರ್ಮಿಕ್ ಗೊರ್ಕಾ ಸರ್ಕಾರಾಚೆರ್ ಉಪ್ರಾಟ್ಲಿ. ಹ್ಯಾ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರ್ 

ಗ್ಯಾಚೆಂ ನಾಯಕ್ಪಣ್ ಹಾಂವೆ ಘೈೆತ್ಲ್ಲೆಂ. ಹ್ಕಾ ಸಂಘಾಕ್ ಫಾವೊತೆಂ ನಾಂವ್ 

ವ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಹಾಂವೆ ಶೆತ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಕಡೆಂ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ವಿಚಾರ್ಲಿ. ತಾಚಿ ಆನಿ 

ಚ್ಕಾ ಸಾಂಗಾತ್ಕಾಂಚಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಹಾಂವ್ ನೀಜ್ ಘಾಭರ್ದೊಂ. 

೦ಚಾಯ್ ಎಕಾ ಪಾಡ್ತಿಕ್ ಲಾಗು ಜಾಯ್ದಾತ್ಲೆಂ ನಾಂವ್ ಜಾಯ್ದೆ. “ಕೊಂಗ್ರೆಸ್'' 

ಒಳ್ಳೆ ೦ ನಾಂವ್ ತ್ಮಾ ತೆಂಪಾರ್ ಇಂಡಿಯಾಂತ್ ಗ್ರೇಸ್ಲಾಂಕ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಕಾಂಠಾಳೊ 

ಲ್ತೊ. ಕೀ ತ್ಕಾ ತೆಂಪಾರ್ ಗ್ರೇಸ್ ಗೊರ್ಮಾಂಚ್ಮಾ ಮುಟಿ ಭಿತರ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆ. ತ್ಕಾ 

ಯ್ ತವಳ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಶ್ರೇಷ್ಟ್ ಪರ್ತೆಕ್ (Nobles) ಆನಿ ಉದೆಂತಿಂತ್ 

ನಾಹತು (ಟಿ01008)) ಚಲಂವ್ಚಾ ಅಧಿಕಾರ್ ವರ್ದಾಚ್ಕಾ ಗ್ರೇಸ್ತಾಂಕ್ “ಕೊಂಗ್ರೆಸ್'' 

೫_ಳ್ಳೊ ಸಬ್ಜ್ ಅಸಭ್ಕ್ ವ ಅಶ್ಲೀಲ್ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲ್ಲೊ. ತ್ಕಾಚ್ಪರಿಂ ಆಫ್ರಿಕಾಂತ್ಲ್ಯಾ 

*ರತಾಚಾ ಗ್ರೇಸ್ತಾಂಕ್, ಕಿರ್ರಿವಂತಾಂಕ್ ತಶೆಂ ರಾಜಮಾನ್ಮಾಂಕ್ “ಕೊಂಗ್ರೆಸ್'' 

ಫ್ರಂ ನಾಂವ್ ನಿಸ್ಫಾರ್, ಅನಾಮಿಕ್ ಮ್ಹಣ್ಣ ಪ್ರಯೋಜನ್ ನಾತ್ಲ್ಲೊ ಧ್ಯೇಯ್ 

?ವ್ನ್ ಗೆಲ್ಲೊ. | 

ತಶೆಂ ಜಾಲ್ಕಾರೀ ಭಾರತಾಂತ್ “ಕೊಂಗ್ರೆಸ್'' ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನಾಂವ್ ಹರೈಕ್ಲ್ಯಾಚಾ 

ಳ್ಹಾಂತ್ ಸ್ಥಿರ್ ಬಸ್ಲ್ಲೆಂ. ತಿ ಖಾದಿ ಧೊವಿ ತೊಪಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲ್ಲೊ ಸಂಕೇತ್ ವ 

ರ್ ಆಮಿ ಖಾಲಿ ಹಾತಾಂನಿ ಮಾಂಡ್ಲ್ಲಾ ನಿತಿಚ್ಮಾ ರುಜಾಚೊ. ಕೊಂಗೈಸ್ 

ಇವ್ಹಾಸ್ತಲಿ ಅಧಿಕೃತ್ ವ ಆರಂಭಾಚಿ ಪಾಡ್ ಜಾಚ್ಕಾ ಸಾಂದ್ಕಾಂನಿ ತ್ಕಾಗ್ ಕರ್ನ್ 

ಪ್ಲಾಯ್ಲಲೆಂ ಭಾರತಾಚೆಂ ಸ್ಟಾತಂತ್ರ್ಯ್. ಹಾಂವೆ ಸರ್ವ್ ಸಭಿಕಾಂಕ್ ತಶೆಂ ಸದಸ್ಕಾಂಕ್ 

ನಿ ಹೆರಾಂಕ್ ವಿವರಿಲೆಂ ಆನಿ ಏಕ್ ನಾಂವ್ ನೊಂದಂವ್ಕ್ ಅಭಿಮತಾಕ್ ಸೂಚನ್ 

ಡೆಂ ಘಾಲೆಂ ಆನಿ ತೆಂ ನಾಂವ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ “ನತಾಲ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್.''. 

ಅಭಿಮತಾಕ್ (೧77೦೪೩) ಘಾಲ್ಲೆಂ ಸೂಚನ್ ಬಹುಮತಾನ್ (Majority) 

ರಿ ಜಾಲೆಂ ಆನಿ ತ್ಕಾಚ್ ಮೇಯಾಚ್ಕಾ 22 ತಾರಿಕೆರ್. “ನತಾಲ್ ಇಂಡಿಯನ್ 

ು೦ಗೈಸ್'' ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ನಾಂವಾಖಾಲ್ ಸತ್ ಆನಿ ನಿತಿ ಖಾತಿರ್ ರುಜ್ ಮಾಂಡ್ದೊ 

ಘ್ ಸ್ಥಾಪನ್ ಕೆಲೊ. 
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ದಾದಾ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾಚೆಂ ವಿಶಾಲ್ ಸಾಲ್ ಭರೊನ್ ವೊಮ್ತಾತಾಲೆಂ. ತ್ಕಾ ಶುಭ್ 

ದಿಸಾಚೆ ಉಬಾಳೆ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಸರ್ವ್ ಸದಸ್ಕ್ಮಾಂನಿ ಪಾಟಯ್ಲೆ. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ನವ್ಯಾ ಸಂಘಾಕ್ 
ಬರೆಂ ಮಾಗ್ದೆಂ. ಸಂಘಾಚೆಂ ಶಾಸನ್ (Constitution) ಜಾವಾಸ್ತೆಂ ಭೋವ್ ಸಂಪೆಂ ದಗ ಯಿ 
ಸರಳ್; ವರ್ಗಣಿ ಮಾತ್ರ್ ಅತಿರೇಕ್! ಜೊ ಕೊಣ್ ಮನಿಸ್ ಪಾಂಚ್ ಶಿಲಿಂಗಾಂ ವರ್ಗಣಿ 
ಭರ್ತಾ ತಾಕಾ ಮಾತ್ರ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂತ್ ರೀಗ್ ಆಸ್ಲ್ಲಿ! ಗ್ರೇಸ್ತಾಂನಿ ಚಡ್ ವರ್ಗಣಿ 
ಭರಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಘೆತ್ಲೊ. ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಶೆತಾನ್ ಪ್ರಪ್ರಥಮ್ ಪಟ್ಟೆರ್ ನಾಂವ್ 
ಘಾಲೆಂ. ಮಹಿನ್ಯಾಕ್ ದೋನ್ ಪಾಂವ್ಹಾಂ ಲೆಖಾರ್ ದಿಲಿಂ. ಆನಿ ದೊಗಾಂನಿ ತಿತ್ಲೆಚ್ 
ಪಯ್ಕೆ ಹಾಲೆ. ಹಾಂವೆ ಚಿಂತ್ಲೆಂ, ಹಾಂವೆ ಹಾತ್ ಮಟ್ಟೊ ಕರುಂಕ್ ನೊಜೊ; 

ಮಹಿನ್ಶಾಕ್ ಎಕಾ ಪಾಂವ್ಹಾ ಲೆಖಾರ್ ಘಾಲೆಂ. ಹೊ ಕಾಂಯ್ ಮಾಮೂಲಿ ಐವಜ್ 
ನಹಿಂ. ಮ್ಹಜ್ಮಾ "ಜೊಡಿಕ್ ಮಿಕ್ಚಾಲ್ಲಿ ಮೋಡ್' ಜಾಲಿ! ಜಾಲ್ಕಾರೀ ಹಾಂವೆ ಚಿಂತ್ಲೆಂ 
ಕೀ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವಂತಿಗೆಕ್ ಹಾಂವೆ ಖುಶೆನ್ ಖಾಂದ್ ಮಾರಿಜೆಚ್ ಆನಿ ಬರೊ ದೇವ್ 
ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಂಬಾಳುನ್ ವ್ಹರ್ತಲೊ ಮ್ಹಣೊನ್. ಅಶೆಂ ಯಥೇಷ್ಟ್ ಸಾಂದೆ ಭರಿ ಜಾಲೆ 
ಆನಿ ಹರ್ಶೇಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಹಿನ್ಶಾಕ್ ಏಕ್ ಪೌಂಡ್ ವಂತಿಗೆ ಭದ್ಲಿ! ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಥೊಡ್ಕಾಂನಿ 
ಕಷ್ಟಾಂಚೆಂ ಜಿವಿತ್ ಸಾರ್ತೆಲ್ಕಾಂನಿ ಧಾ ಶಿಲಿಂಗಾಂ ಮಾತ್ರ್ ದಿಲಿಂ. ತಾಣಿಂ ದಿಲ್ಲೆಂ ದಾನ್ 
ಆಮಿ ಉಪ್ಕಾರಿ ಮನಾನ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕೆಲೆಂ. 

ಪುಣ್ ವಿಸ್ರೊಂಕ್ ನಾ ಫಾವೊ ಕೊಣೆಂಚ್ ಸುಲಭಾಯೆನ್ ಪಯ್ಕಾಂಚಿ ಮೂಟ್ 

ಸೊಡುಂಕ್ ನಾ. ದರ್ಬಾನ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾನ್ ಭಾಯ್ರ್ ವಸ್ತಿ ಕರ್ಹ್ಯಾ ಸದಸ್ಕಾಂಕ್ ತವಳ್ 

ತವಳ್ ಭೆಟ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಸಂಪೆಂ ಸರಳ್ ನಹಿಂ. ಎಕಾ ಘಡ್ಕೆಚಾ ಉಲ್ಲಾಸಾಕ್' 

ಉಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಉರ್ಬಾ ನಿಂವ್ಲ್ಲ್ಯಾಫರಾ ಮನಿಸ್ ಫೊಂಡಾಂತ್ ಥಾವ್ನ್ ಗುಂಡಿಯೆಕ್ 

ಪಡ್ತಾ. ಡರ್ಬಾನ್ ಸಂಸ್ಥಾನಾಚ್ಕಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂಕ್. ನಿರಂತರ್ ಇಜಾ ದೀವ್ನ್ ತಾಂಕಾಂ 

ವತ್ತಡಾಕ್ ವಳಗ್ ಕರ್ನ್ ತಾಂಚೆ ವರ್ಲಣಿಚೆ ಪಯ್ಕೆ ವಸೂಲ್ ಕರಿಜೆ ಪಡ್ತಾಲೆ. 

ವರ್ಲಣಿ ಎಕ್ಟಾಂಯ್ ಕರ್ದ್ಯಾ ಗೌರವಿಕ್ ಫುಂಕ್ಕಾಚ್ಕಾ ಶ್ರಮದಾನಾಕ್ “ನತಾಲ್ 

ಇಂಡಿಯನ್ ಕೊಂಗ್ರೆಸಾಚೊ' ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ಷಲೊಂ ಹಾಂವ್. ಲೋಕ್ ಖಂಚಾಯಿ 

ವೆಳಾರ್ ವರ್ಗಣಿ ವಂತಿಗಿ ಘೆವ್ನ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಸುರು ಜಾಲೊ. ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚೊ ಕ್ಲಾರ್ಕ್ 

ಹಫ್ತ್ಯಾಚೆ ಸಾತ್ ದೀಸ್ಯೀ ಕಾಮ್ ಕರ್ನ್ ಥಕ್ಲೊ. ದೆಕುನ್ ವರ್ಗಣಿ ಹಫ್ತ್ವಾವಾರ್ 

ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಮಹಿನ್ಕಾವಾರ್ ಘೆಂವ್ಚಿ ಮ್ಹಣೊನ್ ಕಾಯ್ದೊ ಬದ್ದಿಲೊ. ತೆಂವೀ 

ಪಯ್ಕೆ ಮುಂಗಡ್ ಘೆಂವ್ಚಿ ದಸ್ತೂರ್ ಕೆಲಿ. 

ಹಾಂವೆ. ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಆಯೊಗ್ (ಪ್ರತ್ಯೇಕ್) ಸಮಿತಿಚಿ ಜಮಾತ್ ಅಪಯ್ಲಿ. 

ಸಮುದಾಯಾನ್ ವೊರೊವ್ನ್, ನೆರಾವ್ನ್ ವರ್ಸಾಕ್ ತೀನ್ ಪಾಂವ್ನಾಂ ವರ್ದಣಿ ಕೆಲಿ. 
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ಆತಾಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಸುಸ್ತಾಲೆಂ ಕೀ ಕೆದಾಳಾಯ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ್ ಕಾಮ್ ರೀಣ್ ಕಾಡ್ನ್ 

ರ್ಹೆಂ ನಹಿಂ. ಸಬಾರ್ ಸಂಗ್ಲಿಂನಿ ಲೊಕಾಚೆರ್ ಹೊಂದೊನ್ ರಾವೈತ್. ಮಾತ್ರ್ 

ಯ್ಕಾಂಚೆರ್ ನಹಿಂ. ಪಯ್ಕ್ಯಾಂಚಿ ಮೂಟ್ ಸೊಡ್ಡೆ ಮನಿಸ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಜೂನ್ 
ುಳೊಂಕ್ ನಾಂತ್ ಆನಿ ನತಾಲ್ ಸಂಸ್ಥಾನಾಚೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಹ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಕ್ ಸಾಂತ್ 

ಹಿಂ. ದೆಕುನ್ ಹಾತಾಂತ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಪಯ್ಕೆ ಯೇವ್ನ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ಕಾಮಾಂ 

ದ್ನಾಂಚ್ ಆರಂಭ್ ಕರ್ದಿಂ ನಹಿಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಹಾಂವೆ ನಿರ್ದಾರ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ದೆಕುನ್ ಹೊ 

ಸ್ದೊ “ನತಾಲ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್'' ಕೆದ್ದಾಂಚ್ ರಿಣಾಂತ್ ಪಡೊಂಕ್ 
ಥಿ 

ಾತ್ಲ್ಹೊ. 

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಕಾಂನಿ ವಿಶೇಷ್ ಮಾಪಾನ್ ಶ್ರಮದಾನ್ ಕೆಲಾಂ. ತಾಂಚಾ 
ಏನೊನಿ ಉರೈೆಚೆರ್ ಹೊಂದೊನ್ ಆಸ್ಲ್ಲಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಬಾಳೊಕ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚಿ ವಾಡಾವಳ್ 

ನಿ ಬಚಾವಿ. 

ಇಂಡಿಯನ್ ಲೊಕಾಕ್ ಗೊರ್ಕಾ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಮೂಳ್ ಮಾನವ್ ಹಕ್ಕಾಂ ನೆಗಾರ್ 

ರ್ಸ್, ಮನ್ಹಾತಿಬರಿ ಲೆಕುನ್, ವತ್ತಡಾಕ್ ಆನಿ ಪಿಳ್ಗುಕೆಕ್ ವಳಗ್ ಕರ್ನ್ ಜಿವಿತಾಚ್ಕಾ 

ಎಣ್ಯಾಕ್ ಬಾಂಧ್ಲ್ಲೆಂ. 

ಹ್ಯಾ ಖ್ಯಾಸ್ತಿಂತ್ಲೆಂ ನಿರ್ವಾಣ್ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಸಭಾರ್ ಲೋಕ್ ಪಯ್ಕೆ ಘವ್ನ್ 

)ಿಡೆಂ ಆಯ್ತೊ. ಪಯ್ಕಿಲ್ಮಾ ಖೆಡೆಗಾಂವಾಂನಿ, ರಾನ್ವಟ್ ಹಳ್ಳ್ಯಾಂನಿ ಆನಿ ಅರಣ್ಕ್ 

್ರದೇಶಾಂನಿ ವ್ಹಚೊನ್ ವರ್ಲಣಿ ಹಾಡ್ಜೆಂ ಕಾಮ್ ಏಕ್ ಸಾಹಸಿಕ್ ಪ್ರವಾಸ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಟೊ 

ಸ್ಲ್ಲೊ. ಹಿ ವೀದ್ವಾವ್ಳಿ ಲೊಕಾಕ್ ಕಳಾನಾತ್ಲಿ. ತರೀ ಆಮಿ ನಿರಂತರ್ ಶ್ರಮದಾನ್ 

ಕಾಲು ದವರ್ಲ್ಲೆಂ. 

ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ 6 ಪಾಂವ್ಡ್ನಾಂಚಿ ವರ್ಗಣಿ ಮಳ್ತಾಲಿ ಮ್ಹಣೊನ್ ಚಿಂತುನ್ ಆಮಿ 

ಕಾ ಗ್ರೇಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯನಾಚಾ ಘರಾ ಗೆಲ್ಮಾಂವ್. ಇಂಡಿಯನ್ ನೇಶನಲ್ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ 

ಯಸ್ಥ್ಯಾಚಿಂ ಫೊರ್ಮಾಂ ಭರ್ಲಿಂ ಆನಿ ಆಮಿ ತಾಚ್ಕೆಕಡೆ 6 ಪಾಂಡಾಂ ವಿಚಾರ್ಲಿಂ. ತಾಣೆ 

ರೋಖರ್ ಪಯ್ಕೆ ದೀಂವ್ಕ್ ಇನ್ಕಾರ್ ಕೆಲೆಂ ಆನಿ ಮ್ಹಣಾಲೊ, “ತೀನ್ ಪಾಂವ್ಹಾಂ 

್ರಾಸ್ ಚಡ್ ದೀನಾ”. ಹೊ ಸಂವಾದ್ ತಾಪ್ಲೊ ಆನಿ ಉಜಿತ್ ಜಾಲೆಂ. ಅಶೆಂ 

ಡ್ಲಾನಾ ಮಧ್ಮಾನ್ ಜಾಲಿ. ಸಗೈೆ ಕಠಿಣ್ ಭುಖೆಲ್ಲೆ' ನಿಮಾಣೆ ಫಾಂತ್ಕಾಫಾರ್ 

ತಾಣೆ 6 ಪಾಂವ್ಹ್ಲಾಂಚಿ ಸಮ್ಮತಿ ದಿಲಿ. ಹೆಂ ಘಡ್ಲ್ಲೆಂ ಟೆಂಗಾಟ್ 

ಹಿ ಖಬರ್ ಸಗ್ಸ್ಯಾನ್ ವಿಸ್ತಾರ್ಲಿ. ಬಡ್ಡಾ ದರ್ಮಾ ಕಿನಾರೊ ಆನಿ ಚಾರ್ಸ್ಟೌನ್ 

ರ್ಕಾಂತ್ ಗೆಲಿ. 
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ಜಾಲೆಂ. ಹಾಂವೆ ನಿರ್ದಾರ್ ಕೆಲೊ 'ಕೀ, ಹಾತಾಂತ್ ಗರ್ದೆಪುರ್ತೆ ಪಯ್ಕೆ ಮಾತ್ರ್ ದವರ್ದೆ 
ಬರೆ ಮ್ಹಣೊನ್. 

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಂಘಾಚಿ ಜಮಾತ್ ಮಹಿನ್ಶ್ಕಾವಾರ್ ಮೆಳ್ಳಿ ಆಸ್ಲ್ಲಿ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಫುಡ್ಲ್ಯಾ 
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾವಿಶಿಂ ವಾದ್ವಿವಾದ್ ಚಲವ್ನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಯೋಜನಾ ತಶೆಂ ಚಟುವಟಿಕಾಂಚಿ 
ವೆಳಾಪಟ್ಟಿ, ಕದ್ದಿ ಆಸ್ಲ್ಲಿ. ಚಡಾವತ್ ಲೋಕ್ ಕಾಮ್ಗಾರ್ ವರ್ದಾಚೊ ಜಾಲ್ಕಾರೀ ಸ್ವಂತ್ 
ಆಂಗ್ಲಿ ವ ಉದ್ಯಮ್ ಚಲಂವ್ಚೊ ಲೋಕ್ಯೀ ಆಸ್ಲ್ಲೊ. ಜಾಲ್ಕಾರ್ ತಾಂಕಾಂ. 
ಸಾರ್ವಜನಿಕ್ ಜಮಾತಿಂನಿ ಉಭೆಂ ರಾವೊನ್ ಉಲಂವ್ಚೆಂ ಧಯ್ರ್ ನಾತ್ಲ್ಲೆಂ. ಥೊಡೆ 
ಪಾವ್ಟಿಂ ಉಲಯ್ತಾಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಮನ್ ಘಟ್ ಕರ್ನ್ ಉಟೊನ್ ಉಭೆಂ ರಾವ್ಣ್ವಾರೀ 
ಸಭಾ ಕಂಪನಾಚ್ಕಾ ತಳ್ಮಳ್ಳಾಂನಿ ಜೀಬ್ ಸುಟಾನಾತ್ಲ್ಲಿ. ಅಶೆಂ ಜಾಲ್ಕಾನ್ ತೆ ಶೆರೈವ್ನ್ 
ಥಂಡ್ ಬಸ್ತಾಲೆ. 

ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತಿಚ್ ಜಮಾತ್ ಕ್ರಮೇಣ್ ಜಾಗೃಣ್ ಜಾಲಿ ಆನಿ ಸರ್ ಸಂಗ್ಲಿಂನಿ 

ಸುಟಾವಂ ಪಾತ್ ಫೆಂವ್ನ್ ಸುರು ಜಾಲಿ. 

ಸುರ್ವೆರ್ ಚಿಲ್ಲರ್ ಸಂಗ್ಮಿಂಕ್ಯೀ ಆಮ್ಕಾಂ ಅತಿರೇಕ್ ಖರ್ಡ್ ಜಾತಾಲೊ. ದೆಕುನ್ 

ಕಾಮ್ ಸಲಿಸಾಯೆನ್ ಸಂಪಂವ್ಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. ಜಾಲ್ಕಾರ್ ಆರ್ಥಿಕ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ 

ಸುಧಾರಣಾಚ್ಕಾ ಪಾಂವ್ಚಾರ್ ಪಾವೊಂಕ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ. ತ್ಕಾ ಖಾತಿರ್ ಹಾಂವೆ ಚಿಂತ್ಲೆಂ 

ಆರಂಭಾರ್ಚ್ ಆಮಿ ಮಿತವ್ವಯಾಚೆಂ ತತ್ಪ್ಟ್ ಉಜಾರ್ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಣೊನ್. 

ಆಮ್ಚಾ ಲೇಖ್ಪಾಕಾಚೆ (ಎಕೌಂಟ್ಸ್) ಬೂಕ್ 1894 “ನತಾಲ್ ಇಂಡಿಯನ್ 

ಕೊಂಗ್ರೆಸ್'' ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಶಿರೋನಾಂವಾಖಾಲ್ ಆಜೂನೀ ಆಸೊಂಕ್ ಪುರೊ. ಖಂಚಾಯ್ 

ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಕ್ ನಿತಳ್ ಲೇಖ್ಪಾಕ್ ಅತೀ ಅವಶ್ಶ್. ತೆಂ ನಾ ಜಾಲ್ಕಾರ್ “ಪಾಡ್ ನಾಂವ್ 

ಪಡ್ತಾ . ಸಾರ್ಕೆಂ ಸುಟಾವೆಂ ಲೇಖ್ಪಾಕ್ ದವರ್ಲೆಂ ನಾ ಜಾಲ್ಕಾರ್ ಆಬೈ, ಸತಾಚಿ 

ರುಜ್ವಾತ್ ಕದ್ವಳ್ತಾ ಆನಿ ನಿರಾಪ್ರಾದಿ ಅಪ್ರಾದಿ ಜಾತಾ. 

ಆನ್ಯೇಕ್ ಗಜಾಲ್ ಕಿತೆಂಗಿ ಮ್ಹಳ್ಳಾರ್ ತವಳ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಮಾಚಾ 

ವಸಾಹತುಂತ್ (Cಂಂny) ಜಲ್ಮಾಲ್ಲ್ಯಾ ಶಿಕ್ಸಿ ಇಂಡಿಯನಾಂಚೊ ಉದ್ಯೋಗಾಕ್ 

ಸೂಕ್ಸ್ ನೌಕರಿ ಆಟಾಪುಂಚೊ ಸಂಸ್ಥೊ ವೆಗ್ಫೊಚ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ. ಹಾಚೆಂ ನಾಂವ್ "The 

Colonial-Born Indian Educational Association.’ ತೆಂ ಸ್ಲಾಪನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ 

ಕೊಂಗ್ರೆಸಾಚ್ಕಾ ದಯೆನ್. ತಾಚೆ. ಸಾಂದೆ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆ ಶಿಕ್ಪಿ ಯುವಕ್. 

ತಾಂಕಾಂಯೀ ವರ್ಸಾವಾರ್ ವರ್ಗಣಿ ಭರುಂಕ್ ಆಸ್ಲ್ಲಿ. ಹಾ ಸಂಘಾ ಮಾರಿಫತ್ 

ತಾಂಚಾ ಗರ್ದಾಂಕ್ ಪರಿಹಾರ್ ಜೊಡುಂಕ್ ತಾಂಕಾಂ ಪುಷ್ಕಳ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಲಾಭ್ನಾಲೊ. 
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, ಶಿವಾಯ್ ತಾಂಕಾಂ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಾವ್ಕಾರ್ ವರ್ಲಾಚಿ ವೊಳೊಕ್ ಪಾಳೊಕ್ 

೦ವ್ಚೊ ಅವ್ಕಾಸ್ಯೀ ಲಾಭ್ನಾಲೊ. ಹಾ ವರ್ಗಾಚ್ಕಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಂನಿ ಉಲಂವ್ಚೆಂ 

ದೃಮ್, ಶಿಕಾಪ್ ಆನಿ ರಾಜಕೀ ಸಂಗ್ಮಿಂ ವಿಶ್ಶಾಂತ್. ತಾಂಕಾಂ ಲ್ಹಾನ್ ಲೈಬ್ರೆರಿ 

ನರ್ಮಾಂತ್ ಆಸ್ಲ್ಲಿ. 

ತ್ಕಾ ತೆಂಪಾರ್ ಕೊಂಗ್ಳೆಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ ಏಕ್ ಪ್ರಚಾರ್ ಸಂಸ್ಥೊ. ಪ್ರಚಾರ್ 

ನಹಿಂಚ್ ತೆನ್ಕಾ ಆಫ್ರಿಕಾಂತ್ ಬಗಾರ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಾಂತ್. ನತಾಲ್ ಸಂಸ್ಥಾನಾಂತ್ ಘಡ್ಡಿ 

ಖರಿ ಗಜಾಲ್ ತಾಂಕಾಂ ತಿಳ್ಸುಂಚ್ಕಾ ಖಾತಿರ್ ಹಾಂವೆ ಸವಿಸ್ತಾರ್ ರಿತಿನ್ ಬರೊಂವ್ಕ್ 

ಸುರು ಕೆಲೆಂ. 

ಪ್ರಥಮ್ ಸರ್ವ್ ಗೊರ್ಕಾ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕುಟ್ಮಾಂಕ್ ಏಕ್ ಮನವಿ ಧಾಡ್ತಿ. ತಾಂಕಾಂ 

ತಿಳ್ಸಿಲಿ ದುಸ್ಥಿತಿ ನತಾಲ್ ಸಂಸ್ಥಾನಾಂತ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚಾ ಸರ್ವ್ . ಇಂಡಿಯನ್ ಲೊಕಾಚಿ. 

ದುಸ್ರೆಂ ಕಿತೆಂಗೀ ಮ್ಹಳ್ಕಾರ್, ಇಂಡಿಯಾಚ್ಕಾ ಲೊಕಾಚೆಂ ಮತದಾನ್ ಹಕ್ಕ್ ಜೆಂ 

ನೆಗಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ಪಾಟಿಂ ದೀಂವ್ಕ್. 

ತೆನ್ಕಾ ಆಫ್ರಿಕಾಚ್ಮಾ ಇಂಡಿಯನ್ ಪರ್ದೆಚಿ ಹಾಂವೆ ಏಕ್ ಸಂಕ್ಸಿಪ್ಟ್ ಚರಿತ್ರಾ 

ಬರೊವ್ನ್ ಧಾಡ್ಲಿ. ತಾಂತುಂ ಇಂಡಿಯಾಚ್ಕಾ ಲೊಕಾಚಿ ದುಸ್ಥಿತಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ್ ತಶೆಂ 

ಮೂಳ್ ಮಾನವ್ ಹಕ್ಕಾಂ ನೆಗಾರ್ ಕರ್ನ್ ಅಮಾನುಷ್ ವತ್ತಡಾಕ್ ಆನಿ ಪಿಳ್ಲುಕೆಕ್ 

ತಾಂಕಾಂ ವಳಗ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ಹಾಂವೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪರ್ಚೆಕ್ ತಿಳ್ಸಿಲಿ. 

ಹ್ಶ ವಿಶಿಂ ಹಾಂವೆ ಮಸ್ಕ್ ಶ್ರಮ್ ಕೆಲಾಂ. ತ್ಕಾ ತೆಂಪಾರ್ ಪ್ರತ್ಶೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಹ್ಕಾ 

ಅಮಾನುಷ್ ಧೋರಣಾ ವಿರೋಧ್. ಹಿ ಚರಿತ್ರಾ ಹರೈಕ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಘರಾಕ್ 

ಪಾವ್ಲಿ, ಸರ್ಕಾರಾಕ್ ಪಾವ್ಲಿ, ಬ್ರಿಟನಾಕ್ ಪಾವ್ಲಿ ಆನಿ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಯೀ ಪಾವ್ಲಿ. ಹೆಂ 

ನ್ಕ್ಯಾಯ್ ನೀತ್ ಉಕಲ್ನ್ ಧರ್ದೆಂ ರಾಜಾಂವ್ ಆನಿ ಧೋರಣಾಚಿ ಖಬರ್ ವಿಸ್ತಾರ್ಲಿ. 

ಗಾಂವಾಂ ಭಿತರ್ ತಶೆಂ ಗಾಂವಾಂ ಭಾಯ್ರ್ ಆನಿ ಲೋಕ್ ಎಕಾಮೆಕಾಕ್ ವಳ್ಳುಂಕ್ 

ಸುರು ಜಾಲೊ. ಇಷ್ಟಾಗತ್ ವಾಡ್ಲಿ ಆನಿ ಚಡ್ಡಿ. ಹಿ ಖಬರ್ ಇಂಡಿಯಾಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಲಿಚ್ 

ಆಮ್ಚೆ ಕಷ್ಟ್ ಪರಿಹಾರ್ ಕರ್ನ್ ಗುಲಾಮ್ಪಣಾಂತ್ಲೆಂ ಸುಟಂವ್ಕ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾರ್ 

ಫಾಸ್ಫೊನ್ ಪಡ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಂಚ್ಮಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವಿಶಿಂ ದೈನಿಕ್ ಪತ್ರಾಂನಿ 
ವಾಚುಂಕ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ. 

ಹೆಂ ಆಮ್ಚೆಂ ಮಾಗ್ದೆ ಗುಲಾಮ್ಪಣ್ ನಿವ್ರಾಂವ್ಕ್ ಆಮ್ಚೆ ವಯ್ದೆಂ. 

ತೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಜೆರಾಲ್ ಮಾಗ್ಲೆಂ ಸತಾ-ನಿತಿಕ್ 

ಜಯ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ಲಾಂವ್ಚೆಂ. 
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ಹೆಂ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಏಕ್ ಭಾಗಿ ನಾಂವ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಗರೀಬ್ ಗಾಂವ್ ಭಾವಾಚೆಂ. 
ಬಾಲ ಸುಂದರಮ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ ಕರ್ಮಯೋಗಿ. ಆದಿಂ ಥಾವ್ನ್ಯೀ ಮ್ಹಾಕಾ 
ಗರೀಬ್ ಗರೆ _ವಂತಾಂ ಥಂಯ್ ಏಕ್ ವಚಿತ್ಸ್ ಸಕತ್ ವೊಡಾಲಿ. ತಾಂಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಚ್ಕಾ 
ಅನ್ಫೋಗಾನ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಅಧ್ಯಯನ್ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಜಾಲಾಂ. ತಾಂಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾನ್ 
ಮಾಯಾಮೊಗಾಚಿ ಸ ಸ್ವಾಧಿಕ್ ಶಾಂತಿ ವಿರಾಜ್ ಕರ್ತಾಲಿ. ಅಶೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಂವ್. 
ತಾಂಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾಕ್ ಅತ್ರೆಗ್ತಾಲೊಂ. 

ಇಂಡಿಯನ್ ಲೊಕಾಚ್ಕಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ್ ಏಳ್ಗೆ ಖಾತಿರ್, ರಚಿತ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಅಮ್ಚೊ 
ಸಂಸ್ಥೊ ಮ್ಹಣ್ಣೇ “ನತಾಲ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್'' ಹ್ಯಾ ಸಂಘಾಂತ್ ಅನ್ಕೂಲ್ಟ್ಹಾರ್, 
ದಪಫ್ತರ್ ಕಾಮ್ಗಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ಸಾಂದೆ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆ. ಕಾಮ್ಗಾರ್ ವರ್ಗಾಚ್ಕಾ 
ಇಂಡಿಯನಾಂಕ್, ಮ್ಹಣ್ಣೇ ಕೂಲಿಯಾಂಕ್, ರಾಂದ್ಪ್ಯಾಂಕ್, ಸೆವಕಾಂಕ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಘಾಂತ್ 

ಬಿಲ್ಕುಲ್ ರೀಗ್ ನಾತ್ಲ್ಲಿ. ತ್ಕಾ ಶಿವಾಯ್ ಇಂಡಿಯನಾಂಚೆಂ ಜಾತ್ ವಿಭಜನ್ - 
ಊಂಚ್, ನೀಚ್, ಕೀಳ್ ಆನಿ ಹಲ್ಕೊ, ಹ್ಯಾ ಕಂಠಕಾಂತ್ಲೆಂ ತಾಂಕಾಂ ವಿಮೋಚನ್ ವ 

ನಿರ್ವಹಣ್ ನಾತ್ಲ್ಲೆಂ! 

ಯುರೋಪಿಯನ್ ಗೊರ್ಕಾಂನಿ ಸರ್ವ್ ಇಂಡಿಯನಾಂಕ್ ಹೀನ್ ವರ್ಲಾಂತ್ ದಾಖಲ್ 
ಕೆಲ್ಲೆಂ. ತಶೆಂಚ್ ಇಂಡಿಯನಾಂನಿ ತಾಂಚ್ಕಾಚ್ ಗಾಂವ್ ಭಾಂವ್ಹಾಂಕ್ ತಾಂಚ್ಕಾ ಜಾತಿ 
ಪರ್ಮಾಣೆ ಸಮಾಜಿಚೆ ಮಾಂಟೆ ಕೆಲ್ಲೆ. ಅಸಲ್ಕಾ ದುಸ್ಲಿತಂತ್ ತೆನ್ಮಾ ಆಫ್ರಿಕಾಚೊ 

ಇಂಡಿಯನ್ ಲೋಕ್ ಜಿವಿತಾಚ್ಕಾ ಲಿಂಬಾಂತ್ ಗುಲಾಮ್ಪೊಣಾಚಿ ಇಜಾ ಭೊಗ್ತಾಲೊ 

ಮ್ಹಳ್ಕಾರ್ ಚೂಕ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ನಾ. ಹ್ಯಾ ಕಿತಾಫತೆಂತ್ ಮಜ್ದೂರ್ ವರ್ದಾಚೆ ಇಂಡಿಯನ್ 

ಕಾಮ್ಲಾರ್ ಗರ್ದೆವಿಣೆ ವಳ್ಳೊಳ್ಳೆ. ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಸಂಸ್ಥೊ ಆಸ್ಲ್ಲೊ ಖರೆಂ, ಜಾಲ್ಕಾರ್ 

ತಾಂತುಂ ಮಜ್ದೂರ್ ವರ್ಗಾಕ್ ರೀಗ್ ನಾತ್ಲ್ಲಿ. ಎಕಾದಾವೆಳಾ ತ್ಕಾ ಸಂಸ್ಕ್ಯಾಂತ್ ರೀಗ್ | 

ದಿಲ್ಮಾರೀ ತಾಂಕಾಂ ಸಂಘಾಚೆಂ ಮಹಿನ್ಮಾವಾರ್ ಭಾಡೆಂ ಭರುಂಕ್ ಜಾತೆಂ ನಾ. ಅಶೆಂ 

ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಮ್ಚೊ ಎಕ್ಟೊಟ್ ಅಪೂರ್ಡ್೦ಚ್ ಉರ್ದೊ. 

ಏಕ್ ದೀಸ್ ಎಕ್ಲೊ ಇಂಡಿಯನ್ ಗಾಂವ್ಭಾವ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದಪ್ಪರಾ ಭಿತರ್ 

ರಿಗ್ಲೊ. ರಗ್ತಾನ್ ತಾಚಿಂ ವಸ್ತ್ರಾಂ ಭಿಜ್ಲ್ಲಿಂ. ತಾಚೆಂ ಮುಖಮಳ್ ಚೆಂಚ್ಲ್ಲೆಂ. 

ಮುಖ್ಲೆ ದಾಂತ್ ರುಡೊನ್ ತೋಂಡ್ ಆಸ್ಲ್ಲ್ಯಾಕಡೆ ಕೇವಲ್ ಬೀಳ್ ಮಾತ್ರ್ 

ದಿಸ್ತಾಲೆಂ. ಮಾತ್ಕಾಚ್ಮಾ ಮುಂಡಾಸಾಚೊ ಮುದೊ ತಾಚ್ಕಾ ಹಾತಾಂತ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ. 

ಕಠೀಣ್ ಭಿರ್ಮತೆಚೆಂ ಪಿಂತುರ್ ಯೇವ್ನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಮೊರ್ ರಾವ್ಲೆಂ. ತಾಚಿ ಚೆಂಚ್ಲ್ಲಿ 

ಕೂಡ್ ನಿರಂತರ್ ಕಾಂಪ್ತಾಲಿ. ದುಖಿನ್ ವಳ್ಳಳೊನ್ ತೊ ಪಿಂರ್ಲಾತಾಲೊ. 
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ಹಾಂವೆ ಹ್ಯಾ ಜಖ್ಮಿ ಮನ್ಶಾಲಾಗಿಂ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ, ಹೆಂ ಜಾಲೆಂ ಕಿತೆಂಗೀ ಮ್ಹಣೊನ್. 

ಸ್ಹಜೊ ದಫ್ತರ್' ಗುಮಾಸ್ತ್ ಶುದ್ಧ್ ತಮಿಳ್ ಭಾಸ್ ಉಲಯ್ತಾಲೊ. ತಾಣೆ ಮ್ಹಾಕಾ . 

ರುಡ್ಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ಭಾಷಾಂತರ್ ಕರ್ನ್ ಸಾಂಗ್ಲಿ ಕೀ ತಾಚೊ ಧನಿ -ಗೊರೊ. ಕಾಮಾಂತ್ 

ನರಾಮೊಸ್ ಜಾಲ್ಲಾ ಕ್ ಧನ್ಮಾನ್ ತಾಕಾ ಆಡ್ಬೊಟೆಂ ಮಾರ್ನ್ ತಾಚೆ ದಾಂತ್ 

ಖುಡೊವ್ನ್ ಕಾಡ್ಜೆ, ಮ್ಹಣೊನ್. 

ಹ್ಯಾ ಅಮಾನುಷ್ ವರ್ಕ್ವನಾಕ್ ಬಲಿ ಪಡ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಮ್ಲಾರಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ 

ನಾಲ ಸುಂದರಮ್. 

ಹಾಂವೆ ತುರ್ತಾನ್ ತಾಚಿ ಪ್ರಥಮ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಚಿ ಬಂದಬಸ್ಟ್ ಕರ್ನ್ ದಾಕ್ತೆರಾಕಡೆ 

ಸೆಲೊ. ತೆನ್ನಾ ಆಫ್ರಿಕಾಂತ್ ತ್ಕಾ ತೆಂಪಾರ್ ಗೊರೊ ಯೆರೋಪಿ ದಾಕ್ಷೆರ್ ಶಿವಾಯ್ 
ಹರ್ ನಾತ್ಲ್ಲೆ. ನಿಷ್ಟುರ್ ಮಾರಾಂನಿ ಜಖಮ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಬಾಲ ಸುಂದರಮ್ಚೊ 

ಫಾವೊತೊ ದೌತರೀಕ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮೆಳ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಕೂಡ್ಲೆ ಹಾಂವೆ 

ಕಾಕಾ ಕೊಡ್ತಿಕ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಜ್ಞಾ ಧಾಡ್ನ್ ಹರಾಮಿ ಧನ್ಶ್ಕಾಚೆರ್ ದಾವೊ 

ಮಾಂಡ್ಲಿ ತಯಾರಿ ಕೆಲಿ. ನಿತಿದಾರಾನ್ ಇರಂಭಾಚೆಂ ವಾಜ್ಮೂಲ್ ಖಾಸ್ಲೆನ್ ಘೆತಾನಾ 

ವಾದಿಚೆಂ ಸೊಂಡ್ ಪಳೆಲೆಂ. ತೆಂ ನಿಷ್ಟುರ್ ಮಾರಾಂನಿ ಚೆಂಚೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ! ನಿತಿದಾರ್ 

ಎಕಾಚ್ಫರಾ ಕಾವ್ದಲೊ ಆನಿ ಭಿರ್ಮತನ್ ಕಡ್ಲೊ. ನೌಕರಾಚೆಂ ಸೊಂಡ್ ಏಕ್ ಮುದೊ 

ಥಾಪೊ ಕಸೊ ದಿಸ್ತಾಲೆಂ. ತೊ ಕಷ್ಟಾಂನಿ ಸ್ಟಾಸ್ ಸೊಡ್ತಾಲೊ! ನಿತಿದಾರಾನ್ ಹ್ಕಾ 

“ಯಜ್ಞಪಶು''ಚೊ ರಿಪೋರ್ಟ್ ವಾಚ್ತಚ್ ಕಷ್ಟಾಂನಿ ಉಮಾಳೂನ್ ಯೆಂವ್ಚೊ ರಾಗ್ 

ಯಂತ್ರಣಾರ್ ದವರ್ನ್ ಗೊರ್ಕಾ ಧನಿಯಾಕ್ ನ್ಕಾಯಸ್ನಾನಾಕ್ ಹಾಜಿರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ 

ಕುಮ್ ನೊಂದೊವ್ನ್ ಧಾಡ್ಡಿ. 

ಖರೆಂಚ್ ಸಾಂಗ್ಸೆಂ ಜಾಲ್ಕಾರ್ ಧನಿಯಾಕ್ ಕಯ್ದ್ ಕರ್ನ್ ಫಾರಿಕ್ಟಣ್ ಪೆಂವ್ಚೊ 

ಜೊ ಉದ್ದೇಶ್ ನಹಿಂ. ಪುಣ್, ಬಾಲ ಸುಂದರಮಾಕ್ ಹ್ಯಾ ಕ್ರೂರ್ ಧನಿಯಾಚ್ಕಾ 

ವ್ಲೆಂತ್ಲೊ ವಾಂಚವ್ನ್ ಹ್ಯಾ ಕರಾಳ್ ಪುಲ್ಲತ್ರೆಂತ್ಲೊ ಸುಟಂವ್ಚೊ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊ 

ಜೊ ಪರಮ್ ಧ್ಮೇಯ್. 

ವಾಚ್ಚ್ಯಾನ್ ಜಾಣಾ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಕೀ, ತ್ಕಾ ತೆಂಪಾರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಇಂಡಿಯನಾಂಕ್ 

ಸರ್, ಕೊರ್ಲ್ಯಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ಕೀಳ್ ಸಂತತ್ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕ್ತಾಲೆ. ಕಾಳೆ ಖಾಫ್ರಿ ಮ್ಹಣ್ಣೇ 

ಫ್ರಿಕಾಚೆ ತಗ ಸರತೆ ತಾಂಕಾಂ ಗುಲಾಮ್ಪಣಾಂತ್ ದವರ್ಲ್ಲೆ. 

ಆತಾಂ, ಗೊರ್ಕಾ ಧನಿಯಾನ್ ಮಾರ್ನ್ ತಕ್ಷಿ ಚೆಂಚೂನ್ ದವರ್ಲಲೊ ನವ್ಕರ್ - 

ಲ ಸುಂದರಾಮ್ಚೆಂ ಮುಖಮಳ್ ಪಳೆತಾನಾ ಗೊರ್ಕಾ ತೆನ್ಕಾ ಆಫ್ರಿಕಾಂತ್ಲ್ಯಾ 

ಡಳ್ತ್ಯಾಚೆಂ ಕರಾಳ್ ಅಮಾನುಷ್ ಪಿಂತುರ್ ದಿಸ್ತಾಲೆಂ. 
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ಹಾಂವೆ ಹ್ಮಾ ವಿಶಿಂ ಕಾನೂನ್ ಕಾಯ್ದೆ ವಾಚ್ಚೆ. ಏಕ್ ಕಾಳೊ ನವ್ಕರ್ 
ಸಾಂಗಾನಾಸ್ತಾನಾ ಕಾಮ್ ಸೊಡ್ನ್ ಗೆಲೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಕಾ ಕೂಡ್ಲೆ ಕಯ್ಜ್ ಕರೈತ್. 
ಚಾಕ್ರಾಂಕ್ ಆನಿ ಚರಣ್ದಾಸಾಂಕ್ ಕಾನೂನ್ ಕಾಯ್ದೆ ವೆಗ್ಗೆ. ತೆ ಕೋರ್ಟ್ ವ್ಯಾಜಾಂತ್ 
ಹರ್ಬಾಲ್ಕಾರ್ ಆಬ್ಭೆ ತಾಂಕಾಂ ಜಯ್ ಫಾವೊ ಜಾತಾ. 

ತ್ಕಾ ದಕುನ್, ಸರ್ ವಿಲ್ಲಿಯಮ್ ಹಂಟರ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಲೊ ಕೀ, ಹಿ ದಸ್ತೂರ್ ವ 
ಕಾನೂನ್ ಕಾಯ್ದೊ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಎಕಾ ನಮುನ್ಕಾಚೆಂ ಗುಲಾಮ್ಪಣ್ ತೆಂ ಅಮಾನತ್ 
ದವರುಂಕ್ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ವರ್ಗಾಚೆ ಕಾಮ್ಗಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲ್ಲೆ ಧನಿಯಾಂಚೆ ' 
ಗುಲಾಮ್ ಆನಿ ತಾಂಕಾಂ ಧನಿಯಾನ್ ಕಿತೆಂಯೀ ಕಾಮ್ ದಿವೈತ್ ಆನಿ ಖಾಲ್ತಿಮಾನ್. 
ಘಾಲ್ನ್ ಕರಿನಾ ಜಾಲ್ಕಾರ್ ತಾಂಕಾಂ ಶಿಕ್ಷೆಕ್ ವಳಗ್ ಕರೈತ್. 

ದೋನ್ ರಿತಿಂನಿ ಬಾಲ ಸುಂದರಮಾಕ್ ಹ್ಯಾ ಬಾಂದ್ರಾಸಾಂತ್ಲೆಂ ಸೊಡವೈತೆಂ. 

ಏಕ್: ತೊ ಕೂಲಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಚ್ಮಾ ರಕ್ಷಕಾನ್ ಆನಿ ಪೋಷಕಾನ್ ಪ್ರಮಾಣ್ ಪತ್ರಾ 

ಖಾಲ್ ನಷ್ಟ್ ಪರಿಹಾರ್ ದೀವ್ನ್ ತಾಕಾ ಸುಟ್ಕಾ ದಿವೈತಿ. 

ದುಸ್ರೆಂ, ಧನಿಯಾನ್ “ಆಪುಣ್ ತಾಕಾ ಸ್ವಂತ್ ಖುಶೆನ್ ಸೊಡ್ತಾಂ” ಮ್ಹಣೊನ್ 

ಪ್ರಮಾಣ್ ಪತ್ರ್ ಶಸ್ಕಾರ್ ನೊಂದೊವ್ನ್ ದೀಜೆ. 

ಹಾಂವೆ ಬಾಲ ಸುಂದರಾಚ್ಕಾ ಧನಿಯಾಕ್ ಭೆಟುನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ, “ತುಕಾ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ 

ಕಾನೂನ್ ಕಾಯ್ದ್ವಾಂಚೆ ಭೊಂಗ್ ಯೇನಾಶೆಂ ಆಮಿ ಪಳೆವ್ನ್ ಘೆತಾಂವ್. ಪುಣ್ 

ತುಜ್ಕಾ ಜಖ್ಮಿ ಚಾಕ್ರಾಕ್ ಸೊಡುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಆನಿ ತಾಕಾ ತುಜ್ಕಾ ನೌಕರೆಂತ್ಲೊ 

ಸೊಡ್ಡಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಪರಿಹಾರ್ ಪತ್ರ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್.” 

ಗೊರ್ಕಾ ಧನಿಯಾನ್ ದೀರ್ಫ್ ಸ್ವಾಸ್ ಸೊಡ್ಲೊ. ತಾಣೆ ಕಸಲಿಚ್ ಘಳಾಯ್ 

ಕರಿನಾಸ್ತಾನಾ ಹ್ಯಾ ಬಿರ್ಮತ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಸೊಡ್ಲೊ. ಆಮಿಂ ತಾಚೆಗಡ್ಡಿ ಬರ್ಬಿನಿಶಿಂ 

ರುಜ್ಜಾತ್ ಘೆತ್ಲಿ ಆನಿ ತಾಕಾ ನವೊ ಧನಿ ಮೆಳಾಸಾರ್ಕೆಂ ಕಾಮಾಕ್ ಅರ್ಲಿ ಘಾಲಿ. 

ತ್ಕಾ ಕಾಳಾರ್ ಯೆರೋಪಾಚ್ಕಾ ಗೊರ್ಕಾ ಕುಳಿಯೆಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಘರ್ ಚಾಕ್ರೆಕ್ 

ನವ್ಮರ್ ದವರುಂಕ್ ಸರ್ಕಾರಾಚಿ ಪರ್ವಣ್ಣಿ ಆಸ್ಲ್ಲಿ. ಪುಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆನಿ ನವ್ಯಾ 

ವಕೀಲಾಕ್, ಯುರೋಪಿಯನ್ ಲೊಕಾಚಿ ಚಡ್ ಪರಿಚಯ್ ನಾತ್ಲ್ಲಿ. 

ಸಭಾರ್ ದಿಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಎಕಾ ಗೊರ್ಕಾ ಯುರೋಪಿಯನಾಚಿ ವಳಕ್ 

ಜಾವ್ನ್ ಹಾಂವೆ ತಾಚೆ ಕಡೆನ್ ಬಾಲ ಸುಂದರಾಕ್ ಕಾಮಾಕ್ ದವರ್ಹಾವಿಶಿಂ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ. 

ತೊ ಪುನೆವಂತ್ ಬಾಲ ಸುಂದರಾಕ್ ಘರ್ ಚಾಕ್ರೆಚ್ಛಾ ಕಾಮಾಕ್ ದವರುಂಕ್ ವೊಪ್ಲೂ. 

ಮ್ಹಾಕಾ ನೀಜ್ ಜಾವ್ನ್ ವ್ಹರ್ತೊ ಸಂತೊಸ್ ಜಾಲೊ. 

ಬಾಲ ಸುಂದರಮಾಚಿ ಗಜಾಲ್ ಹೆರಾಂ ಗಾಂವ್ ಭಾವಾಂಚ್ಕಾ ಪ್ರತ್ಶೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ 

ಕೂಲಿ ಆನಿ ಘರ್ ಖಾತ್ಯಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಲ್ಕಾಂಚ್ಕಾ ಕಾನಾಂಕ್ ಪಡ್ಲಿ. ಬಾಲ 
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ಸುಂದರಮ್ ಹರ್ಕೆಕ್ಸ್ಯಾಕ್ ಮೊಗಾಚೊ ಮನಿಸ್ ಜಾಲೊ ಆನಿ ತಾಣಿಂ ತಾಚಾಕಡೆ 

ಸಂಪರ್ಕ್ ದವರ್ಲೊ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದಪ್ಪರಾಕ್ ದಿಸಾಂದೀಸ್ ಘರ್ಖಾತ್ಕಾಚೆ ಮನಿಸ್ : 

ಫಿರ್ಕಾದ್ ಹಾಡ್ನ್ ವ್ಯಾಜ್ಕಾಚಿ ಖಬರ್ ಕರುಂಕ್ ಸುರು ಜಾಲೆ. ಅಶೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ 
ತಾಂಚಿ ಖರಿ ಸ್ಥಿತಿ ಜಾಣಾ ಜಾಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಬರೊ ಸಂದರ್ಸ್ ಲಾಭ್ಲೊ. 

ಬಾಲ ಸುಂದರಮ್ಚ್ಕಾ ವ್ಯಾಜ್ಮಾಚಿ ಖಬರ್ ಪಯ್ಸ್ ವಿದೇಶಾಕ್ ಪರ್ಕಾಂತ್ 
ವಾರ್ಯಾವೆಗಾನ್ ಪಾವ್ಲಿ. ಮೆಡ್ರಾಸ್ ದಿಸಾಳ್ಕಾಂನಿ ಫಾಯ್ಸ್ : ಜಾಲಿ. ತೆನ್ಮಾ ಆಫ್ರಿಕಾಚ್ಕಾ 

ಹರ್ ಪ್ರಾಂತ್ಕಾಂನಿ ಕಾಮ್ ಕರಾ ಕಾಮ್ಲಾರಾಂಕ್ ಪಾವ್ದಿ. ಸಬಾರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಶಿಕ್ಸಿ 

ಲೋಕ್ ನತಾಲ್ ಸಂಸ್ಥಾನಾಂತ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾಲೊ. ತಾಂಕಾಂ ಹೆರಾಂ ಕಾಮ್ಗ್ಲಾರಾಂ 

ಮಾರಿಫತ್ ಹಿ ಖಬರ್ ಪಾವ್ಲಿ. 

ಹ್ಯಾ ವ್ಯಾಜ್ಕಾಂತ್ ವಿಶೇಷ್ ನವಾಲ್ ಕಾಂಯ್ಕ್ ನಾತ್ಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಲ್ಹಾನಾಂತ್ಲ್ಯಾ 

ಲ್ಹಾನಾಚಿ ಪಾಡ್ತ್ ಫೆವ್ನ್ ರುಜ್ಜೊ ಏಕ್ ವಕೀಲ್ ಪುಣೀ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಗಜಾಲ್ 

ಕಾಮ್ಗಾರಾಂಕ್ ಆನಿ ಪುಲ್ಲತ್ರ್ ಭೊಗ್ಡ್ದಾ ಘರ್ ಖಾತ್ಕಾಚ್ಕಾ ಚಾಕ್ರಾಂಕ್ ತಾಂಚ್ಕಾ 

ಜಿವಿತಾಚ್ಕಾ ಕಾಳ್ಕ್ಯಾ ಅಂಬ್ರಾರ್ ಭರ್ವಸ್ಕಾಚೆಂ ಕೀರ್ಡ್ ಉದೆಲ್ಲ್ವಾಬರಿ ಜಾಲೆಂ. 

ಬಾಲ ಸುಂದರಮ್ ಪ್ರಥಮ್ ಮ್ಹಜ್ಮಾ ದಪ್ಪರಾ ಭಿತರ್ ರಿಗ್ತಾನಾ ತಾಚೊ 

ಮುಂಡಾಸ್ ಮ್ಹಣ್ಣ ಪಗ್ಗಿ ತಾಚ್ಮಾ ಹಾತಾಂತ್ ಆಸ್ಲ್ಲಿ. ಮಾತ್ಕಾಚೊ ರುಮಾಲ್ ವ 

ಪಗ್ಗಿ ತವಳ್ ಇಂಡಿಯನಾಂಚಿ ಮುಸ್ತಾಯ್ಕಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲ್ಗಲಿ. ಎಕಾ ತೆಂಪಾರ್ 

ನ್ಯಾಯಸ್ಥಾನಾಂತ್ ನಿತಿದಾರಾನ್ ಮಾತ್ಮಾಚಿ ಪಗ್ಗಿ ಕಾಡ್ಸ್ "ಭಿತರ್ ಯೇ' ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಕ್ 

ಹಾಂವ್ ಕೊಡ್ತಿಂತ್ಲೊ ಭಾಯ್ರ್ ಗೆಲಾಂ. ಪುಣ್ ಮಾತ್ಯಾಚಿ ಪಗ್ನಿ ಕಾಡುಂಕ್ ಹಾಂವ್ 

ಕಬೂಲ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾತ್ಲ್ಲೊಂ. | 

ಪುಣ್, ಕುಲ್ಕಾರ್ ಮಜ್ದೂರ್ ಚರಣ್ದಾಸ್ ತಸಲ್ಕಾ ಸೆವಕಾಂಕ್ ಬಲತ್ಕಾರಾನ್ 

ಹ್ಯಾ ದಸ್ತುರೆಕ್ ವಳಗ್ ಕೆಲಾಂ. ಗೊರ್ಕಾ ಸಾಯ್ಬಾಂಕ್ ಭೆಟೊಂಕ್ ವ್ಲೆತಾನಾ ಕಡ್ಡಾಯೆನ್ 

ಮಾತ್ಕಾಚಿ ಪಗ್ಡಿ ನಿಕ್ಳಾಂವ್ಕ್ಚ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ದಸ್ತೂರ್ ರೂಢಿರ್ ಆಸ್ಲ್ಲಿ. 

ಮಾತ್ಕಾಕ್ ಶಾಲ್ ವ "ಸ್ಕಾಪ್' ಬಾಂಧುಂಕ್ ಹಾಂವೆ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರೇರಣಾಂಕ್ 

ಬಾಲ ಸುಂದರ್ ನರ್ಗಾಲೊ, ಪಿಂರ್ಸಾಲೊ ಆನಿ ಕಷ್ಟಾಲೊ. ನಿಮಾಣ ಆಂಗ್ ವೊಳಾವ್ನ್ 

ಜಿವಾಚಿ ಕಾಡಾಮೊಡ್ ಕರ್ನ್ ಮಾತ್ಕಾಚೊ ಮುಂಡಾಸ್ ಕಾಡ್ನ್ ಶಾಲ್ ಬಾಂಧುಂಕ್ 

ವೊಪ್ಪಲೊ. 

ಮಾತ್ಕಾಚೊ ಮುಂಡಾಸ್ (ಪಗ್ಗಿ) ಜಾವ್ನಾಸ್ದಲೊ ಏಕ್ ಸಂಕೇತ್ ತವಳ್ 

ಚರಣ್ದಾಸಾಂಚೊ, ಕೂಲಿಯಾಂಚೊ ಆನಿ ಗುಲಾಮಾಂಚೊ. ಹಾಂತ್ಲೆಂ ವಿಮೋಚನ್ 

ಘೆಂವ್ಚೆಂ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲಲೆಂ ಅಧಿಕ್ ತುರ್ತ್ ಕಾಮ್. 

ಪುಣ್ ಪೆಲ್ಮಾಕ್ ಅವ್ಮಾನ್ಸುನ್ ತಾಚಿ ಚಿತ್ರ್ಹಿಂಸಾ ಕರ್ನ್ ತೃಪ್ತಿ ಜೊಡ್ಡೊ 

ಮಿಸ್ತೆರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಜೂನ್ ಉಗ್ದಾಪೂ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ. 
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ತೀನ್ ಪಾಂವ್ಣಾಂ ತಿರ್ಚೂ | 

ಘರ್ ಖಾತ್ಕಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಬಾಲ ಸುಂದರಮ್ ಹಾಕಾ ಎಕಾ ಗುಲಾಮಾಬರಿಂ 
ಲೆಕುನ್ ಕಠೀಣ್ ಶಿಕ್ಷೆಕ್ ವಳಗ್ ಕೆಲ್ಲಿ 'ಗಜಾಲ್ ನತಾಲ್ ಸಂಸ್ಥಾನಾ ಭಾಯ್ರ್ 
ಪರ್ಕಾಂತ್ ಪಾವ್ಲ್ಲಿ. ಹೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ತೆನ್ಕಾ ಆಫ್ರಿಕಾಂತ್ಲೆ ಕಾಮ್ಗಾರ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ 
ಘರ್ ಖಾತ್ಕಾಂನಿ ಕಾಮ್ ಕರೈ, ತಾಂಕಾಂ ಹಿ ಏಕ್ ಬೋವ್ ಬೆಜಾರಾಯೆಚಿ ಖಬರ್ 
ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲಿ. ಖಬ್ರೆ ಪತ್ರಿಕಾಂನಿ ಪ್ರಗಟ್ಟೆಲಿ ಹಿ ಖಬರ್ ಮಾಯ್ಗಾಂವಾಂತ್' 
ಇಂಡಿಯಾಚ್ಕಾ ಲೊಕಾಕ್ ಪರ್ಕಾಂತ್ ವಾಚುಂಕ್ ಮೆಳ್ಳಿ. ಅಸಲ್ಯಾ ಸಂದರ್ಟಾರ್ ತೆನ್ಕಾ 
ಆಫ್ರಿಕಾಂತ್ ಘರ್ ಖಾತ್ಕಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕರಾ ಇಂಡಿಯನ್ ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ಪರಿಸ್ಥಿತೆ 
ವಿಶ್ಮಾಂತ್ ಪರಿಶೋಧನ್ ಕರ್ನ್ ತಾಂಚ್ಕಾ ವಾಸ್ತವಿಕ್ ಜಿವಿತಾವಿಶಿಂ ಏಕ್ ವರ್ದಿ 
ಬರವ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಮ್ಹಾಕಾಯೀ ಭಗ್ಗೆಂ. | 

1894 ಇಸ್ವೆಂತ್ ನತಾಲ್ ಪ್ರಾಂತ್ಕಾಚ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾಮ್ಲಾರಾಂಚೆರ್ 
ಪಂಚ್ವೀಸ್ ಪಾಂವ್ಹಾಂ ಸುಂಕ್ ಥಾಪ್ಲ್ಲೆಂ. ಹಿ ಗಜಾಲ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಹಂಡ್ 
ಘಾಮ್ ಸುಟ್ಟೊ. ಹೊ ಪ್ರಸ್ತಾಪ್ ತರ್ಕ್ ವಿತರ್ಕ್ ಕರುಂಕ್ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿಚ್ಕಾ 

ತರ್ಕಾಕೂಟ್ ಸಭೆರ್ ಘಾಲೊ. 

ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ತರ್ಕಾಕೂಟಾನ್ ವೊರೊವ್ನ್ ನೆರಾವ್ನ್ ಹ್ಯಾ ಅನೀತಿಚ್ಕಾ ಆನಿ 

ಪಕ್ಷಪಾತಾಚ್ಛಾ ಶಾಸನಾ ವಿರೋಧ್ ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಕರ್ನ್ ಖರೋಖರ್ ಕ್ರಮ್ ಘೆಂವ್ಚಿ 

ವಿಲೆವಾರಿ ಕೆಲಿ. 

ಹಂ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾಮ್ಲಾರಾಂಚೆರ್ ಥಾಪ್ಲ್ಲೆಂ ಅನ್ಕಾಯಾಚೆಂ ಸುಂಕ್ ಆನಿ 

ಅನೂನೀತಿಚೊ ತಿರ್ಹೊ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಹೊ ಕಾರಣ್ ತಾಂಚ್ಕಾ ಸಂತಾಪಾಕ್. 

ಹ್ಮಾ ಸುಂಕಾವಿಶಿಂ ಉಲಂವ್ಚೆಂ ಜಾಲ್ಕಾರ್ ತಾಚೆಂ ಮೂಳ್ ಕಾರಣ್ ತೀಸ್ 

ಚಿಲ್ಲರ್ ವರ್ಸಾಂ ಪಾಟಿಂ ವ್ಲೆತಾ. ತ್ಕಾ ತೆಂಪಾರ್ ಯೆರೋಪಾಚ್ಕಾ ಗೊರ್ಕಾಂನಿ, ನತಾಲ್ 

ಸಂಸ್ಥಾನಾಂತ್ ಯೇವ್ನ್ ವಸ್ತಿ ಕರ್ತಾನಾ, ಕೊಬು ಲಾವ್ನ್ ಗೋಡ್ ಆನಿ ಸಾಕರ್ 

ಖೆಲ್ಕಾರ್ ತಾಂಕಾಂ ಮಸ್ತ್ ಮುನಾಫೊ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಳ್ಳೆಂ. ಪುಣ್ ಕಾಮಾಕ್ 

ಮನಿಸ್ ನಾತ್ಲ್ಲೆ. ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಕಾಮ್ಲಾರಾಂವಿಣ, ಕೊಬಾ ಹಿತ್ಲಾಚ್ಕಾ 

ಕಾಮಾಕ್, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕೊಬು ಕಾತ್ರುಂಕ್, ಘಾಣೊ ಘಾಲ್ನ್ ಗೋಡ್ ಕರ್ನ್ ಸಾಕರ್ 

ಕರುಂಕ್, ಹಿ ವೃತ್ತಿ ಜಾಣಾರಿ ಕಾಮ್ಗಾರ್ ನಾತ್ಲ್ಲೆ. ನತಾಲ್ ಸಂಸ್ಥಾನಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಖಾಫ್ರಿ 

ಲೊಕಾಕ್ ಹಾ ಕೊಬಾ ತೊಟಾಚ್ಕಾ ಕಾಮಾಚಿ ಮಾಹತ್, ಜಾಣ್ವಾಯ್ ನಾತ್ಲ್ಲಿ. 

ದೆಕುನ್ ಇಂಡಿಯಾಚ್ಕಾ ಸರ್ಕಾರಾಕಡೆ ನತಾಲ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಕಾಮ್ಗಾರ್ ಮಾಗ್ದೆ ಆನಿ 

ತಾಂಕಾಂ ಕೊಬಾ ತೊಟಾಚ್ಕಾ, ಸಾಕರ್ ಕಾರ್ಬಾನ್ಕಾಚ್ಕಾ ಕಾಮಾಕ್ ಭರ್ತಿ ಕೆಲೆ. 
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ಹ್ಮಾ ಕೊಬಾ ತೊಟಾಚ್ಛಾ ಕಾಮ್ಲಾರಾಂನಿ ಎಕಾ ಪ್ರಮಾಣ್ ಪತ್ರಾಕ್ ದಸ್ಕತ್ 
'ರುಂಕ್ ಆಸ್ಲ್ಲಿ ಕೀ ಕಾಮಾಂಚಿ ಆವ್ದಿ ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂಚಿ. ತಾಂಚೊ ಪಾಂಚ್ 

ರರ್ಭಾಂಚೊ ವಾಯ್ತೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಫರಾ ಏಕ್ಚ್ ತಾಣಿಂ ನತಾಲ್ ಸಂಸ್ಥಾ ನಾಂತ್ ಕಾಯಾಮ್ | 

ಾಾವಾಜೆ ವ ತಾಣಿಂ ಪಾಟಿಂ ವೊಚಾಜೆ. ಕಾಯಾಮ್ ರಾವ್ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ತಾಂಚೆಂಚ್ 

ಸ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸ್ವಂತ್ ಆಸ್ತ್ಬದಿಕ್ ಕರ್ಚೆಂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ, ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ತಾಂಕಾಂ 

ನರ್ ನಾಗರಿಕ್ ಹಕ್ಕಾಂಯೀ ಲಾಗು ಜಾತಾಲಿಂ. 

ಗೊರ್ಕಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ತಾಂಚಿಂ ಮೂಳ್ ಮಾನವ್ ಹಕ್ಕಾಂ ಅಮಾನತ್ ದವರ್ದೆಲಿಂ. 

ನಿಭಾರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಲೋಕ್ "“ಲಾಭ್ಕಾರಾಂಚ್ಕಾ ಕಸಬಾಂತ್' ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ, ಅಶಿಕ್ಸಿ 

ಗಾಂವ್ಭಾವ್ ಬೊಂಗ್ಲ್ಯಾಖಾತ್ಕಾಂನಿ ಚಾಕ್ರಿ ಕರ್ನ್ ದಿಸ್ಫೊಡ್ಡೊ ಗ್ರಾಸ್ ಜೊಡ್ತಾಲೆ. 

ಪುಣ್ ಕಾಳೆ ಖಾಫ್ರಿ ಮಾತ್ರ್ ಗುಲಾಮ್ಪೊಣಾಂತ್ ರುರೆ ಧುತಾಲೆ. ತಾಂಕಾಂ ಗೊರೆ 

'ಹಲ್ಕೆ' ಮ್ಹಣೊನ್ ಲೆಕ್ತಾಲೆ. | 

ತ್ಕಾ ಶಿವಾಯ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾಮ್ನಾರ್ ಭುಂಯ್ ವ್ಮೃವಸಾಯ್ ಕರ್ದಾ ಕಾಮಾಂತ್, 

ನ್ಮಾಪಾರ್, ವಾಣಿಜ್ಮ್ ತಶೆಂ ಕೈಗಾರಿಕೆಂತ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಆಸ್ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹರೈಕ್ ಕ್ಷೇತ್ರಾಂತ್ 

ತೆ ಉದರ್ಗತೆಚ್ಛಾ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಪಾಂವ್ಚಾರ್ ಪಾವ್ಲೆ. ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂ ಸಂಪ್ಲ್ಲಿಂಚ್ 

ತನ್ಕಾ ಆಫ್ರಿಕಾಂತ್ಚ್ ಸ್ವಂತ್ ಘರ್ ಜಾಗೊ ಘೆವ್ನ್ ಕಾಯಾಮ್ ವಸ್ತಿ ಕರ್ದಂ 

ಿತಂತ್ರ್ಯೀ ಇಂಡಿಯನಾಂಕ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ. 

ಗಾಂವ್ ಸುಧ್ರಾಪಾಚ್ಕಾ ಮಹಾಯೋಜನಾಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಗೊರ್ಕಾ ಪರ್ಚೆಕ್ ದಿಲ್ಲಿ. 

ಣ್ ತೆಂ ಯೋಜನ್ ಕಾರ್ಕರುಪಾಕ್ ಹಾಡ್ದೆಂ ಕಾಮ್ ಮಾತ್ರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆಂ 

೦ಡಿಯನಾಂಚೆಂ ವ ಆದಿ ನಿವಾಸಿ ಖಾಫ್ರಿ ಪರ್ದೆಚೆಂ. ತಾಣಿಂ ಎಕಾ ಫಾಂತ್ಕಾರ್ ಸುರು 

ಲ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ಮಧ್ಯಾನ್ ರಾತ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಡ್ಡಾಯೆನ್ ಕರುಂಕ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ. ಶ್ಲೆತಾಂ 

ಟಾಂನಿ ಖೊಂಡ್ದ್ಡೆಂ, ಕಾತರ್ದೆಂ ಕಾಮ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾಮ್ಲಾರಾಂಚ್ಕಾ ಘಾಮಾನ್ 

ತಕಾಲಾಂ. ತಾಣಿಂ ಹರೈಕಾ ಕ್ಷೇತ್ರಾಂತ್ ಪಾತ್ರ್ ಘೆತ್ಲಾ, ಭುಂಯ್ ಕೃಷಿ, ವ್ಯವಸಾಯ್ 

ವ್ನ್ ಕೈಗಾರಿಕ್ ತಶೆಂ ವಾಣಿಜ್ಕ್ ಕ್ಸೇತ್ರಾಂನಿ ಘೂಳೊನ್ ಸುಧಾರಣ್ ಕೆಲಾಂ. ದೇಶಿ 

ಗಾರಿಕ್ ಪದ್ದಿ ಮೂಳ್ ಸಂಪ್ರದಾಯಾಚಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಲ್ಲಿ. ತಿ ಇಂಡಿಯನ್ 
ೌಮ್ಲಾರಾಂನಿ ನವೃರ್ಬುನ್ ಆಧುನಿಕ್ ರುಪಾಕ್ ಹಾಡ್ತಿ. 

ಗೊರ್ಕಾ ಧನಿಯಾಚೆಂ ಮನ್ ವ್ಹಯ್ ಕರಾ ಖಾತಿರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾಮ್ಲಾರಾಂನಿ 

ಮ್ಂ೦ಚ್ ನಹಿಂ ರಗಾತ್ ಸೈತ್ ವಾರಯ್ದಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಕಾರ್ ಚೂಕ್ ಜಾಯ್ಕಿನಾ. 

ಣಿಂ ಲೆಖಾವ್ಹರ್ಲೊ ವಾವ್ರ್ ಕರ್ನ್ ಧನಿಯಾಚೆಂ ಮನ್ ವ್ಹಯ್ ಕೆಲಾಂ. ಹಜಾರಾಂಚೊ 

ಜಾರ್ ಚದರ್ ಕಿಲೊಮೀಟರ್ ಗುಡೊ ತಶೆಂ ನಿರ್ದನ್ ದೊಂಗ್ರಾಳ್ ಪ್ರದೇಶ್ 

೦ಡೊನ್ ಕಾತ್ರುನ್ ಶ್ಹತಾಂ, ಕುಮೆರ್ ಕರ್ನ್ ತಸಲ್ಮಾ ಅರಣ್ಕಾ ಜಾಗ್ಯಾಂನಿ 
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ಭುಂಯ್-ಸಾಗೊಳಿ ಕೆಲಾ. ಥರಾವಳ್ ಭಿಂ ಇಂಡಿಯಾಂತ್ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಡ್ ರಾಂದ್ವಯಿ 
ವ್ಯವಸಾಯ್ ಕೆಲ್ಮಾ. . ವಿಂಚ್ಞಾರ್ ವ ಅಪೂರ್ ವರ್ಲಾಚೊ ಆಂಬೊ ಆನಿ ಹೆರ್ 
ಫಳಾಂಚೆಂ ಭಿಂಯ್ ಹಾಡ್ನ್ ನತಾಲ್ ಸಂಸ್ಥಾನಾಂತ್ ಕೃಷಿ ಕರ್ನ್ ಬೆಳೆಂ ಕೆಲಾಂ. 

ಇಂಡಿಯನ್ ಲೋಕ್ ಕೇವಲ್ ಸಾದಿ ಸಾಗೊಳಿ ಕರ್ನ್ “ಸ್ವ ಸಂತುಷ್ಟ್ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ್'' 

ತೃಪ್ತಿ ಜೋಡ್ನ್ ಬಸೊಂಕ್ ನಾತ್ಲ್ಲೊ. ತೆ ಸಮಾಜಿಚ್ಕಾ ಹರೈಕ್ ಹಂತಾಂನಿ 
ವಾವುರ್ತಾಲೆ. ಗಾದೆ, ಕುಮೆರ್, ವ್ಯವಸಾಯ್ ತಶೆಂ ವ್ಯಾಪಾರ್, ವಾಣಿಜ್ಯ್, ಕೈಗಾರಿಕ್ 

ಅಶೆಂ ವಿವಿಧ್ ಕ್ಲೇತ್ರಾಂಕ್ ತೆ ದೆಂವ್ಲೆ. ತಾಣಿಂ ತಾಂಚ್ಕೊಚ್ ಸ್ವಂತ್ ಆಸ್ಕಿ ಘೆತ್ಲೊ. 

ಬಾಂದ್ಬಾಂ ಬಾಂದ್ಲಿಂ. ದಪ್ಮರಾಂ, ಉದ್ಯಮಾಂಚಿಂ ಕಟ್ಟೋಣಾಂ ಉಬಾರ್ಲಿಂ. ಅಶೆಂ 

ಘಡ್ತಾನಾ ಆಬೈ ಕೂಲಿ ಕಾಮ್ಲಾರ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ ರಖಮ್ "ಟಾಯ್ಕೂನ್' 

ಭಂಡ್ವಾಳ್ಶಾಹಿ ಜಾಲೊ. ಧನಿ ಜಾಲೊ. ಎಕಾ ಉತ್ರಾನ್ ನವ್ಕರ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ 

ಸಾವ್ಕಾರ್ ಜಾಲೊ ಆನಿ ವ್ಯಾಪಾರ್, ವಾಣಿಜ್ಯ್ ಉದ್ಯಮಾಂ ತಶೆಂ ಆಸ್ಕ್ ಬದಿಕ್ 

ಆರ್ಡಿಕ್ ಬೆಂಕಾಂ ಇಂಡಿಯನಾಂನಿ ಫೆತ್ತಿಂ! 

ತ್ಕಾಚ್ ತೆಂಪಾರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಸಬಾರ್ ಕಾಮ್ಲಾರ್ ಆಯ್ಲೆ. ತಾಂತುಂ 

ಉದ್ಯಮಿಯೀ ಭರೊನ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆ. ತ್ಕಾ ತೆಂಪಾರ್ ನತಾಲ್ ಸಂಸ್ಥಾನಾಂತ್ ಇಂಡಿಯನ್ 

ನಾಂವಾಡ್ದಿಕ್ ಸಾವ್ಕಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ದೊ "ಶೆತ್ ಅಬುಬಕ್ಕರ್ ಅಮೋದ್.' ತಾಚ್ಕಾ 

ಜಾಣ್ವಾಯೆಭರಿತ್ ನಿರ್ದೇಶನಾಖಾಲ್ ತೆನ್ಮಾ ಆಫ್ರಿಕಾಚ್ಮಾ ಇಂಡಿಯನ್ ಭಂಡ್ವಾಳ್ 

ಖಾತ್ಮಾಕ್ ಬುನ್ಮಾದ್ ಪಡ್ಲಿ. 

ಶೆತ್ ಅಬುಬಕ್ಕರ್ ಅಮೋದ್ ಜಾವ್ಲಾಸ್ತೊ ಪ್ರವೀಣ್ ಸಾವ್ಕಾರ್, ಜಾಚೆಂ, 

ವಾಣಿಜ್ಕ್ ಜಯ್ಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಬೈ ಗೊರೆ ಸಾವ್ಕಾರ್ ಪರ್ಕಾಂತ್ ಆಜ್ಕಾಪ್ ಪಾವ್ರಾಲೆ. 

ಪ್ರಥಮ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾಮ್ಗಾರಾಂಕ್ ಕಾಮಾಕ್ ಘೆತಾನಾ ಗೊರ್ಕಾ ಸರ್ಕಾರಾನ್ 

ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ನಾತ್ಲ್ಲೆಂ ಕೀ ತೆ ಆರ್ದಿಕ್ ಆಡಳ್ತ್ಯಾಂತ್ ಚತುರ್ ಆಸ್ತಲೆ 

ಮ್ಹಣೊನ್. ಶೆತಾಂ, ಭಾಟಾಂ, ತೊಟಾಂನಿ ವಾವುರ್ದಾ ಕಾಮ್ದಾರಾಂಕ್ ವಾಣಿಜ್ಕ್ 

ನಿಪುಣಾಯ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಆಸೊಂಕ್ ಸಾಧ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ವಿರಾಜ್ ಕರುನ್ 

ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ, ಪುಣ್ ತಾಂಚೆಕಡೆನ್ ಉದ್ಯಮಾಚ್ಛ್ಮಾ ದಂಧ್ಯಾಂತ್ ಪೆಂಕಾಡ್ ಬಾಂಧುಂಕ್ 

ಗೊರ್ಕಾ ಯುರೋಪಿಯನಾಂಕ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ. 

ಅಶೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಾದೆ ನವ್ಕರ್, ಸಾವ್ಕಾರ್ ಜಾಲೆ. ಯೆರೋಪಾಚೆ 

ಗೊರೆ ತೀರ್ ಘಾಭರ್ಲೆ. ಇಂಡಿಯನಾಚಿ ಉದರ್ಗತಿ ತಾಂಕಾಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಜಾಲಿನಾ. ಆನಿ 

ಹೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲೆಂ ಮೂಳ್ ಕಾರಣ್ ಮನಃಸ್ತಾಪ್ ಆನಿ ಮೊಸೊರ್ ಗೊರ್ಕಾ ಪರ್ನೆ 

ಮಧೆಂ ಆನಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾಮ್ಗ್ಲಾರಾಂ ಮಧೆಂ ಉಬ್ಬೊಂಕ್. ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ನಹಿಂ, 

ಸಮಾಜಿಚೆರ್ ಯೆರೋಪಾಚ್ಕಾ ಗೊರ್ಕಾ ಪರ್ಜೆಕ್ ಮಾನಾಚಿ ಮಣಯ್ ಸದಾಂಚ್ 
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ಮಾನತ್ ಆಸ್ಚಿ ಆಸ್ಲ್ಲಿ. ಗೊರೆ ಜಾವ್ನಾಸ್ದಲೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ್ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಆನಿ ಭಾಸಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ 

ಳಿಯೆಚೆ ಸಾಂದೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮೂಢ್ ಚಿಂತಾಪ್ ಸಮಾಜಿಚೆರ್ ಥಿರಾವ್ನ್ ಘಾಲ್ಲೆಂ 

ಸ್ಲ್ಲೆಂ. SOR | | 

ಗೊರ್ಕಾಂನಿ ಇಂಡಿಯನಾಂಕ್ ಹಿಣ್ಣುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. ಇಂಡಿಯನ್ ಲೋಕ್ 
ರಾತಿ. ಪಯ್ಕೆ ಖರ್ಬಾತಾತ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಮಾಸ್, ಮಾಸಿ ಖಾಯ್ನಾಂತ್. ಉದ್ಯಮಾಂ 

ನಾಫೊ ನಾತ್ಹ್ಯಾರೀ ಶ್ರಮದಾನ್ ಕರ್ಕಾತ್! ತಾಂಚೆಂ ಘರ್ದಾರ್, ಖಾಣ್, ಪೀವನ್ 

ಶಂ ನ್ಹೆಸ್ಬೆಂ ವಸ್ತುರ್ ಸಾದೆಂ. ಕುರ್ಡೊ ಸುರಾತ್. ಆಬೈ ತಾಂಚಾ ಜಿವಿತಾರ್ ನಿಶೆತಾ. 

ಕಾ ಉತ್ರಾನ್ ತಾಂಚಿ ಸಮಡ್್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಪ್ರೊಕ್ಳ್ಫಿ. ಹೆಂ ಪೂರಾ ಪಳೆತಾನಾ 

ರೋಪಿಯನ್ ಗೊರ್ಕಾ ಪರ್ಚೆಕ್ ದಿಸ್ತಾಲೆಂ ಕೀ ಇಂಡಿಯನ್ ಲೋಕ್ ಕಾಳ್ಕಾ ಖಾಫ್ರಿ 

ೂಕಾಬರಿಂ ಹೀನ್, ಸಕಯ್ದ್ಯಾ ವರ್ಲಾಚೊ ಮ್ಹಣೊನ್. ಹ್ಮಾ ಮನೋಭಾವಾನ್ 

ನ್ವೀಷಾಕ್ ಜನ್ ದಿಲೊ. ಗೊರ್ಕಾ ಯುರೋಪಿಯನಾಂಕ್ ನಿರ್ದೋಶಿ ಇಂಡಿಯನ್ 

ನರ್ರೆವಯ್ಸ್ ಮನಃಸ್ತಾಪ್ ಉಬ್ಬಾಲೊ. 

ಆಬೈ, ಸರ್ಕಾರ್ ಗೊರ್ಕಾಂಚೊ, ತಾಣಿಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಶಾಸನಾಂಕ್ ತಶೆಂ ನಿಯಮಾಂಕ್ 

ಹರಾಂನಿ ಖಾಲ್ತಿಮಾನ್ ಘಾಲಿಜೆ. ಎಕಾ ಉತ್ರಾನ್ ತೆನ್ಮಾ ಆಫ್ರಿಕಾಂತ್ ಗೊರ್ಕಾ 

ಸರ್ಕಾರಾಚೊ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರ್ ಚಲ್ತಾಲೊ. ನಿರಂಕುಶ್ ಗೊರೊ "ಸ್ಟಾಮಿ' ಆನಿ ಹೆರ್ 

'ಚರಣ್ದಾಸ್' ಮ್ಹಳ್ಳೆಬರಿ ಕಾಳ್ಕಾಂಕ್ ತಶೆಂ ಇಂಡಿಯನಾಂಕ್ ವತ್ತಡಾಕ್, ಪಿಳ್ಲುಕೆಕ್ 

ಆನಿ ಗುಲಾಮ್ಪೊಣಾಕ್ ವಳಗ್ ಕೆಲೆಂ. ತಾಂಚೆರ್ ಥರ್ಭಬೇದ್ ತಶೆಂ ಅನೀತಿಚೊ 

ಶಿರ್ವೊ ಥಾಪ್ಲೊ. 
ಇತ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಳಿತ್ ಜಾತಾ ಕೀ ತನ್ಮಾ-ಆಫ್ರಿಕಾಂತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾಮ್ಲಾರಾಂಚೊ 

ನೀಸ್ ಬುಡ್ಡೊ. ಹಂ, ಕೊಡ್ಡು ಸತ್ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ರುಜು ಜಾಲೆಂ! ಇಂಡಿಯನ್ 

ನಾಮ್ಲಾರಾಂಚಿ ಚೂಕ್ ಏಕ್ಚ್ ಕೀ ತೆ ದೀಸ್ ರಾತ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾತ್ ಆನಿ ಬಾಯ್ಡ್ 

ನುರ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಪೊಸ್ತಾತ್ ವ ಗಾಂವಾಕ್ ಪಯ್ಕೆ ಧಾಡ್ತಾತ್! 

ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾಮ್ಲಾರ್ ಉದರ್ನತೆಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ತಾಂಚೆರ್ ಕರಾಳ್ 

ಮ್ ಘೆತ್ಲೆಂ. ಶಾಸನ್ ಸಭೆಂತ್ ಮಸೂದ್ ಜ್ಯಾರಿ ಜಾವ್ನ್ ತೀರ್ಬ್ ಲಾಬ್ಲೈೆ ಆದಿಂಚ್ 

೫0. “ಕರಾಳ್ ಕಾನೂನ್'' ಇಂಡಿಯನಾಂಚೆರ್ ಥಾಪ್ಲಂ. 

ಹ್ಯಾ ಅಮಾನುಷ್ ಶಾಸನಾ ವರ್ವಿಂ ಗರೀಬ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಲೋಕ್ ಧರ್ಲಿಕ್ ಶೆವ್ಟಾಲೊ. 

ನೋಟ್ ಮಾರ್ನ್ ಉಪ್ಪಾಶಿಂ ರಾವೊನ್ ಜಾಲ್ಮಾರೀ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾಮ್ಲಾರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ 

ುಟ್ಮಾಕ್ ತಶೆಂ ಬಾಯ್ಲ್ ಭುರ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಟಿಂ ಇಂಡಿಯಾಕ್ ಪಯ್ಕೆ ಧಾಡ್ತಾಲೆ. 

ಗೊರ್ಕಾ ಸರ್ಕಾರಾಕ್ ಇಂಡಿಯನಾಂಚೆರ್ ಜಯ್ತ್ ವ್ನರೊಂಕ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ. ತೆಂ 

ುಜು ಜಾಲ್ಲೆಂಚ್ ಪಾಟಾಪಾಟ್ ಕಾಯ್ದೊ ಆಯ್ಲೊ ಕೀ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾಮ್ಲಾರಾಂಕ್ 
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ಧಮ್ಕಿ ದೀವ್ನ್ ತೆನ್ಶಾ ಆಫ್ರಿಕಾ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣೊನ್. ತಾಂಚಿ 
ವೀಜಾ ಆವ್ದಿ ಆಖೇರ್ ಜಾಂವ್ಚಾ ಆದಿಂಚ್ ಇಂಡಿಯನಾಂಕ್ ಪಾಟಿಂ ಇಂಡಿಯಾಕ್ 
'ಧಾಡ್ಜಿ ತಯಾರಿ ಕೆಲಿ. ತ್ಕಾ ವೆಳಾರ್ ಇಂಡಿಯಾಂತ್ಯೀ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರ್ ಆಡಳ್ತೆಂ 

ಚಲಯ್ದಾಲೊ. ಪುಣ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಾಚೊ ಸಾರ್ಕಾಂತ್ಲೂ ಉಜೊ ಮುರ್ಮುರೊನ್ಚ್ 

ಆಸ್ಲ್ಲೊ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿಯಂತ್ರಣಾರ್ ದವರ್ದಾ ಖಾತಿರ್ ತವಳ್ಹಾ ಬ್ರಿಟಿಷ್ - ಇಂಡಿಯಾ 

ಸರ್ಕಾರಾನ್ ತೆನ್ಕಾ-ಆಫ್ರಿಕಾಂತ್ಲ್ವಾ ಇಂಡಿಯನ್ ಕೊಂಟ್ರೆಕ್ಟ್ ಕಾಮ್ಗಾರಾಂಕ್ ರಖಮ್ 

ಆಸಾ ತಶೆಂ ಪಾಟಿಂ ಧಾಡ್ಜ್ಯಾ ವಾದಾಕ್ ಕಾನ್ ದಿಲೊನಾ. ದೆಕುನ್, ಮಾನವ್ ಮೂಳ್ 

ಹಕ್ಕಾಂ ಧಿಕ್ಕಾರ್ ಕಾಸ ದುಬಾರಿ ಶಾಸನ್ ಸಭೆಚ್ಯಾ ಕಾಯ್ದ್ಯಾ ಮಂಡಳಾಂತ್ 

ಕಾನೂನ್ ಜಾರಿ ಕೆಲೆಂ. 

ಶರ್ಥಾಂ ಹ್ಯಾ ಹರಿಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲ್ಲಿಂ: 

1. ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂಚ್ಕಾ ಆವ್ದೆರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಮ್ಲಾರಾನ್ ವಾಯ್ದೊ ಸಂಪ್ಲ್ಲಾಫರಾ 

ಪಾಟಿಂ ಇಂಡಿಯಾಕ್ ವ್ಹಚೊಂಕ್ ಜಾಯ್. 

2. ಹರೈಕಾ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ತಾಣಿಂ, ತಾಕಾ ದಿಲ್ಲಿ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ವ 

ಪರ್ಮಿಟ್ ನವ್ಸರ್ಸುಂಕ್ ಜಾಯ್. 

3. ಇಂಡಿಯಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ವ್ಹಚೊಂಕ್ ಘಳಾಯಿ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ಪರ್ಮಿಟ್ ನವ್ಸರ್ಸಿನಾ 

ಜಾಲ್ಕಾರ್ ಪಂಚ್ವೀಸ್ ಪಾಂವ್ನಾಂ ದಂಡ್ ಸರ್ಕಾರಾಕ್ ಕಡ್ಡಾಯೆನ್ ದೀಜೆ 

ಪಡ್ಕಲೊ! 

ಹೆ ವಿಶಿಂ ಏಕ್ ನಿಯೊಗ್ ಮಂಡಳಿ ಘಡ್ಲಿ. ಸರ್ ಹೆನ್ರಿ ಬಿನ್ಸ್ ಆನಿ 

ಮಿ. ಮೇಸನ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆ ಹಾಚೆ ನಾಯಕ್. ಹ್ಯಾ ಕಾನೂನ್ ಮಸೂದೆಕ್ ಸಮ್ಮತಿ 

ಮೆಳ್ಹಾ ಖಾತಿರ್ ತಿ ಇಂಡಿಯಾಕ್ ಪಾಟಯ್ಲಿ. ತ್ಕಾ ತೆಂಪಾರ್, ಲೊರ್ಡ್ ಎಲ್ಲಿನ್ 

ವೈಸ್ರೊಯ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊ. ತಾಣೆ ಇಂಡಿಯನಾಂಚೆರ್ ಥಾಪ್ಲ್ಲೊ ಪಂಚ್ವೇಸ್ ಪಾಂವ್ಡಾಂ 

ಜುಲ್ಮಾನ್ ಬದ್ದುನ್ ಕೇವಲ್ ತೀನ್ ಪಾಂವ್ಡಾಂ ಕೆಲಿಂ. ತರೀ, ಮ್ಹಾಕಾ ಸಮಾಧಾನ್ 

ಜಾಲೆಂನಾ. ಮ್ಹಾಕಾ ಖಚಿತ್ ಜಾಲೆಂ ಕೀ ಹೊ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಮಾಂಡುನ್ ದವರ್ಲಲೊ 

ಪಾಸ್ ಗರೀಬ್ ಅಬಲ್ ಅಶಿಕ್ಟಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾಮ್ಗಾರಾಂಕ್. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಕಾಯ್ದಾಕ್ 

ಬಸ ೦ಚೆಂ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಫಟವ್ಹಿ ಮ್ಹಣೊನ್. ತಾಚೆ ಶಿವಾಯ್ ಇಂಡಿಯಾಚ್ಕಾ ರಾಜ್ಕ್ 

ಪ್ರತಿನಿಧಿನ್ ತೆನ್ಶಾ ಆಫ್ರಿಕಾಚ್ಕಾ ರಾಜ್ಕ್ ಆಡಳ್ತ್ಯಾಂತ್ ಮೆತೆರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ 

ನಜೊ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ. 

ಸೊಳಾ ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಚೆಡ್ಕಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಆನಿ ತೆರಾ ವರ್ಸಾಂಚಾ ಚೆಡ್ವಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಹೆಂ 

"ಮಾನವ್ ಸುಂಕ್”' ಲಾಗು ಜಾಂವ್ಕ್ ಸುರು ಜಾಲೆಂ. ಗರೀಬ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾಮ್ಗಾರಾಂಕ್. 

ಹೆಂ ಅನೀತೆಚೆಂ ಸುಂಕ್ ಸೊಸುಂಕ್ ತಾಂಕಾನಾತ್ಲ್ಲಿ ಇಜಾ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಣಿ. 
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ತ್ಕಾ ತೆಂಪಾರ್ ಬಾರಾ ಪಾಂವ್ಹಾಂ ಟೇಕ್ಸ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಭುರ್ಲಿಂ ಆಸ್ಲ್ಲ್ಯಾ 
ಸಮ್ನಾರಾಕ್ ಥಾಪ್ಚಂ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲ್ಲೊ ಅನ್ಕಾಯ್. ತಾಚೊ ಸಾಂಬಾಳ್ ಕನಿಷ್ಕ್ 

ಮ್ಹಣ್ಣೇ 14 ಶಿಲಿಂಗಾಂ ಮಹಿನ್ಶಾಕ್: ಚಾಕ್ರಾಂಕ್ ತಶೆಂ ಕುಲ್ಕಾರಾಂಕ್ ತ್ಕಾ ತೆಂಪಾರ್ 

ಮಾನವ್ ಮೂಳ್ ಹಕ್ಕಾಂ ಪರ್ಕಾಂತ್ ಲಾಗು ಜಾಯ್ಡಾತ್ಲಿಂ. 

ಹ್ಮಾ ಅಮಾನುಷ್ ಸುಂಕಾ ವಿರೋಧ್ ಆಮಿಂ ಕ್ರಮ್ ಘತ್ತಂ. ನತಾಲ್ 

ಇಂಡಿಯನ್ ಕೊಂಗೈಸ್ ಗಪ್ಚಿಪ್ ಬಸ್ಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ವೈಸ್ರೊಯ್ ಪಂಚ್ವೀಸ್ 

ಪಾಂವ್ಲಾಂ ಸುಂಕ್ ಥಾಪುನ್ ಸೊಡ್ತೊ ಆಸ್ಲ್ಲೊ. ಪಂಚ್ವೀಸ್ ಪಾಂವ್ಹಾಂ ಥಾವ್ನ್ 

ತೀನ್ ಪಾಂವ್ಲಾಂಕ್ ದೆಂವಯಿಲ್ಲೆಂ ಕಾರಣ್ ನತಾಲ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕೊಂಗ್ರಸ್ 

ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಕಶೆಂ ಕಶೆಂ ಹೆಂ ಸುಂಕಾಚೆಂ ಸಮೀಕರಣ್ ನಿರೂಪಣ್ ಕೆಲ್ಮಾರೀ ಹೂ 

ಕ್ರೂರ್ ಸುಂಕ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಗರೀಬ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾಮ್ದಾರಾಂಚರ್ ಕೆದಿಂಚ್ 

ಥಾಪುಂಕ್ ನೊಜೊ ಆಸ್ಲ್ಲೊ. 

ನಿಮಾಣೆ ಪಂಚ್ಛೀಸ್ ಪಾಂವ್ಹಾಂ ಥಾವ್ನ್ ತೀನ್ ಪಾಂವ್ಹಾಂಕ್ ದೆಂವಯ್ದಾರೀ 

ಕೊಂಗ್ರೆಸಾನ್ ಹಿ ವ್ಹಡ್ ರಿಯಾಯ್ಡ್ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕ್ಲೆಂನಾ, ಕೀ ಹಂ ಕಾನೂನ್ 

ಮಸೂದ್ ಶಾಸನ್ ಸಭೆಂತ್ ಮಂಜೂರ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತಾನಾ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾಮ್ಲಾರಾಂಚಿಂ 

ಮೂಳ್ ಹಕ್ಕಾಂ ಮಾಂದುನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ನಾತ್ಲ್ಲಿಂ. ಹಂ ಕರಾಳ್ ಸುಂಕ್ ಪಾಟಿಂ 

ಕಾಡುಂಕ್ ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಲಾಗ್ಲಿಂ. ತೆಂಯೀ ನತಾಲ್ ಸಂಸ್ಥಾನಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಇಂಡಿಯನಾಂ 

ಮಾರಿಫತ್ ನಹಿಂ ಬಗಾರ್ ಆಖ್ಯ್ಕಾ ತೆನ್ಮಾ ಆಫ್ರಿಕಾಚ್ಮಾ ಇಂಡಿಯನಾಂನಿ ಚಳವಳ್ 

ಕರ್ನ್ ನಿಮಾಣೆ ಆಂದೋಲನ್ ಜಾವ್ನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮಾಫಿ ಜಾಲೆಂ. 

ಇಂಡಿಯಾಂತ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಚಳ್ವಳ್ ಚಲೊನ್೦ಚ್ ಆಸ್ಲ್ಲಿ. ಬ್ರಿಟಿಷ್ 

ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಶ್ರೀ ಜಿ. ಕೆ. ಗೋಖಲೆಕ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಉತಾರ್ ನೆಗಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂಚ್ ಇಂಡಿಯಾಚ್ಕಾ 

ಲೊಕಾ ಥಂಯ್ ಜೆರಾಲ್ ಕ್ರಾಂತಿಚ್ ಉಬ್ಬಾಲಿ. ಲೋಕ್ ಪಿಶ್ಕಾರ್ ಪಡ್ಲೊ! 

ದೀಸ್ ಕೂಲಿಚ್ಮಾ ಕಾಮ್ಲಾರಾಂನಿ ಉಗ್ಲ್ಯಾನ್ ಜೀವ್ಹಾತ್ ಕರ್ನ್ ಬಲಿದಾನ್ 

ಜೆಟಯೆಂ. ಗೊರ್ಕಾ ಸಿಪಾಯಾಂನಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ನಿರ್ದೋಶಿ ಇಂಡಿಯನ್ 
ಕಾಮ್ಗಾರಾಂಕ್ ಚಿತ್ರ್ಹಿಂಸೆಕ್ ವಳಗ್ ಕೆಲೆಂ. ಜಾಲ್ಮಾರೀ, ಕಾಮ್ಗಾರಾಂನಿ ಹಶ್ ಸೊಡ್ಲೆಂ 

ನಾ. ತೆ ನಾಳಿ ಗುಳ್ಳಾಂ ಮುಖಾರ್ ಖಾಲಿ ಹಾತಾಂನಿ “ಸತ್'' ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಹಾತೆರ್ ಘವ್ನ್ 

ಫುಡೆಂ ಗೆಲೆ. ನಾಳಿ ಗುಳ್ಳಾಂನಿ ತಾಂಚ್ಕೊ ಕುಡಿ ಭೆಸಾಂ ಜಾಲ್ಕೊ. ತಾಂಚೆಂ ನಿರಾಪ್ರಾಧಿ 

ರಗಾತ್ ನಿತಿಕ್ ಬೋಬ್ ಮಾರ್ವಾಲೆಂ. ಧಾ ಹಜಾರಾಂ ವಯ್ರ್ ಲೊಕಾಕ್ ಜಯ್ದಾಂನಿ 

ಕುಡಾಯ್ದೆಂ. 

ಶೆವೊಟಿಂ  "ಸತ್' ಜಿಕ್ಲೆಂ. . ತೆನ್ಮಾ ಆಫ್ರಿಕಾಚ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾಮ್ಗ್ಲಾರ್ ಸತ್ 

ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಹಾತೆರಾನ್ ಶೆವೊಟ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ರುುುಜ್ಜೆ. ಜರಿತರಿ ಲೊಕಾನ್ ಆಂದೋಳನ್ 
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ಕರ್ದೆಂ, ಸೊಡ್ನ್ ಸೊಡ್ಲ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಕಾರ್ ಆನಿ ಕೊಂಗ್ರೆಸಾನ್ ತಾಚೊ ಧ್ಯೇಯ್ 
ಮೊಡ್ಲ್ಲೊ ತರ್ ಆನಿ ತ್ಕಾ ಅಮಾನುಷ್ ಸುಂಕಾಕ್ ಮಾನ್ಕತಾಯ್ ದಿಲ್ಲಿ ಜಾಲ್ಕಾರ್ 
ಹಂ ಸುಂಕಾಚೆಂ ವೊಜೆಂ ತ್ಕಾ ನಿರಾಪ್ರಾಧಿ ಕೂಲಿಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಪರ್ಚೆಚೆರ್ 
ಥಾಪ್ಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ಆಜೂನೀ ಜ್ಕಾರಿಯೆರ್ ಆಸ್ತೆಂ. 

ಪುಣ್ ಹ್ಮಾ ನಾಲಿಸಾಯೆಚೆಂ ಕಂಠಕ್ ಪಡ್ಕೆಂ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ ನಹಿಂ ಗೊರ್ಕಾ ಪರ್ಚೆಚೆರ್, 

ಬಗಾರ್ ತನ್ಮಾ ಆಫ್ರಿಕಾಚ್ಮಾ ಇಂಡಿಯನಾಂಚೆರ್. 

ಧರ್ಮಾಂಚೆಂ ಅಪೂರ್ಸ್ ಅಧ್ಯಯನ್ 

ದೀಸ್ ಮುಖಾರ್ಸುನ್ ವೇಳ್ ಕಾಳ್ ವಾರ್ಕಾ ವೇಗಾನ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲೊ ಆನಿ 

ಹಾಂವೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ್ ಕಾಮಾಂತ್ ತಶೆಂ ಸಮಾಜ್ ಸೆವೆಂತ್ ಮಸ್ಕ್ ಉರ್ಬಾ ದಾಕಯ್ಲಿ. 

ಕ್ರಮೇಣ್ ತ್ಕಾಚ್ ಪರೋಪ್ಕಾರ್ ವಾವ್ರಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಬುಡ್ಡೊಂ. 

ಹೆಂ ಗೌರವಾರ್ಥಕ್ “ಕೂಲ್ ನಾತ್ಲ್ಲೆಂ ಕಾಮ್'' ಜಾಲ್ಕಾರೀ, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಅತ್ಮ್ಮಾಕ್ 

ಶಾಂತಿ ಆನಿ ತೃಪ್ತಿ ಮೆಳ್ತಾಲಿ. ಮ್ಹಾಕಾ ನಿರಂತರ್ ಭಗ್ಣಾಂ ಯೆತಾಲಿಂ ಜಾಣಾ ಜಾಂವ್ಕ್ 

ಅರ್ಥ್“ಜಿವಿತ್ ಆನಿ ಮರಣ್'' ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಮಿಸ್ಕೆರಾಚೊ. 

ಹ್ಯಾ ವಿಶಯಾಂತ್ ಹಾಂವೆ ಸಬಾರ್ ಧರ್ಮಾಂಚೆಂ ಅಧ್ಯಯನ್ ಕೆಲ್ಮಾ ನಂತರ್ 

ಮ್ಹಾಕಾ ಸ್ವಷ್ಟ್ ಜಾಲೆಂ ಕೀ ಮ್ಹಜೆಂ ಜಿವಿತ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಏಕ್ “ಸೆವಾ'' ವ “ಸಾಕ್ರಿಫಿಸ್”. 

ಪೆಲ್ಯಾಚಿ ಸೆವಾ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಸೆವಾ ಸರ್ವೆಸ್ಟರಾಚಿ. ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ಖಚಿತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಕೀ “ಸವಾ 

ವ ಸಾಕ್ರಿಫಿಸ್'' ಕರುಂಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮಾಂಯ್ ಗಾಂವಾಂಚೊ (ಇಂಡಿಯಾಚೊ) ಆಯ್ಲಾ 

ವೇಳ್. ತೊ ಹಾಂವೆ ಮಾಗೊನ್ ಪೌೆತ್ಲ್ಲೊ ನಹಿಂ. ಬಗಾರ್ ತೊ ಮ್ಹಾಕಾ ಸೊಧುನ್ 

ಆಯಿಲ್ಲೊ. ಹಾಂವ್ ಗೆಲ್ಲೊಂ ತೆನ್ಕಾ ಆಫ್ರಿಕಾಕ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಅನ್ಟೋಗ್ ಸಂಸಾರಾಚೊ 

ಆನಿ ಜೊಡುಂಕ್ ದಿಸ್ಪಡ್ಕೊ ಗ್ರಾಸ್ ಆನಿ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಕ್ ನಿರ್ವಾಣ್ ಕಾಥಿಯಾವಾಡ್' 

ಪುಲ್ಲತ್ರೆಂತ್ಲಿ. ಜಾಲ್ಕಾರ್, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಚಿ ಹರೈಕ್ ಘಡಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಕುಸಾಳಾಕ್' 

ಕುಟ್ಟುನ್ ಜಾಗ್ವಣ್ ಕರ್ತಾಲಿ ಕರುಂಕ್ ಅಧ್ಯಯನ್ ಸರ್ವೆಸ್ಟರಾಚೆಂ, ಜಾಣಾ ಜಾಂವ್ಕ್ 

ಮಿಸ್ತೆರ್ ಜಿವಿತಾಚೊ ಆನಿ ಮರಣಾಚೊ, ಜೊಡುಂಕ್ ಅಂತಿಮ್ ಶಾಂತಿ ವ ಮುಕ್ತಿ. 

ಜಶೆಂ ತಾನೆಲ್ಲೊ ಮನಿಸ್ ಹೊರ್ಟೊಸಾನ್ ಪಿಯೆತಾ ತಶೆಂ ಹಾಂವೆ ಹರೈಕ್ 

ಮತಾಂಚೆಂ ಅಧ್ಯಯನ್ ತುರ್ತಾನ್ ಕರುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. ತನ್ಮಾ ಆಫ್ರಿಕಾಂತ್ ಕ್ರಿಸ್ತೀ 

ಸಮಾಜೆಚ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಕಾಂಕಡೆ ವಾದ್ ವಿವಾದ್ ಚಲಯ್ತಾನಾ ಆಮ್ಚೆಂ ಸಂಶೋಧನ್ 

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗ್ರಾಂತಿರ್ಚ್ ಪಡ್ಲೆಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ಮನ್ ನಾತ್ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರೀ ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ 

ಉರೈೆಸ್ತ್ ಸಾಂದೆ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪಾಟಿಕ್ಚ್ ಲಾಗ್ತಾ ಲೆ. ಡರ್ಬಾನ್ ಠಾಣ್ಕಾಂತ್ “ಸ್ಪನ್ಸರ್ 

ವೊಳ್ಳನ್'' ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ನಾಂವಾಚೊ ತನ್ಶಾ ಆಪ್ರಿಕಾ ಮಿಸಾಂವ್ ಠಾಣ್ಕಾಚೊ ಮುಖೆಲಿ 



.ಬಾ. ಸೊಜ್, ಲಂಡನ್ | 241 
ವ್ಲಾಸ್ಲೂ. ಮ್ಹಾಕಾ ನಹಿಂಚ್ ತಾಚಿ ವೊಳೊಕ್ ಜಾಲಿ ಬಗಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತಾಣಿ 

ಲ್ಲ ಕುಟ್ಮಾಚೊ ಗೌರವಿಕ್ ಸಾಂದೊಚ್ ಕೆಲೊ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವಳ್ಳಿಕ್ ತಶೆಂ 

ಳಾವಳಿಂತ್ ಏಕ್ ಇರಾದೊ ನಿಶೆತಾಲೊ. ಪ್ರೆಟೋರಿಯಾ ಠಾಣ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚಿ 

ಕಾ ಸಳಾವಳ್ಯೀ ಆಸ್ಲ್ಲಿ. ತಿ ತೆ ಜಾಣಾ ಆಸ್ಲ್ಲೆ. ಮ್ಹಾಕಾ ಕೆದ್ದಾಂಚ್ ಕ್ರಿಸ್ತಿ 

ಮಡ್ತಿಕ್ ಭರ್ತಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ತಾಣೆ ಪ್ರತೃಕ್ಷ್ ವ ಪರೋಕ್ಷ್ ದಬಾವ್ ಘಾಲ್ಲೊ ತೊ 

೦ವ್ ನೆಣಾ. ತಾಚೆಂ ಜಿವಿತ್ಚ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ದಲೆಂ ಏಕ್ ದೆಖಿಭರಿತ್ “ಆದರ್್'' 

ಣೈತ್. ತಾಣೆ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಿವಿತಾಚ್ಕಾ ಶ್ಹೆತಾಂತ್ “ತಜ್ವೀಜ್ ಸ್ವತಂತ್ರ್'' ದಿಲೆಂ. 

ಸಕಾ ತಾಂಚ್ಯಾ ಉರೈೆಸ್ಟ್ ಜಿಣಿಯೆಚೊ ಶೆಗುಣ್ ಪಾರ್ಕುಂಕ್ ಸೊಡ್ಲೊ. 

ಶ್ರೀಮತಿ ವೊಳ್ಬನ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ದಲಿ ಅಪುಟ್ ಸ್ತ್ರೀ ದೆಣ್ಕಾಂಚಿ ಸುಲಕಿಣ್! ತಿಚೆಂ 

ತಾರ್ ತಶೆಂ ಚಾಲ್ ಚಮ್ಮಣ್ ಆನಿ ಮಾನವ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ಏಕ್ ವಿಚಿತ್ರ್ ತಶೆಂ 
ಹೋನ್ನತ್ ಉನ್ಮಾದ್ ಆಸಾ ಕರ್ತಾಲೊ. ಗಾಢ್ ಆವಯ್ ದೆಣ್ಕಾಂಚಿ ಸ್ತ್ರೀ 

ವ್ನಾಸ್ದೆಲಿ ತಿ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಧ್ಲೊ ಪರಿಭೇದ್ ಸಜೀವ್ ದಿಸ್ತಾಲೊ ತರೀ, ಬೇಧ್ಭಾವಾಚೆಂ 

ತಾವರಣ್೦ಚ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ನಾತ್ಲ್ಲೆಂ. ಸೊಸ್ಲಿಕಾಯ್, ದಯಾಳಾಯ್ ಆನಿ ಸತ್ 

ರಾಜ್ ಕರ್ದೆಕಡೆ, ಆಬ್ಬೆ ಮ್ಹೆಳ್ಳಾ ಚಿಂತ್ಲಾಂಚೆಂ ಕೋಂಡ್ ನಪಂಯ್ಮ್, ಜಾತಾ. ಮ್ಹಾಕಾ 

ಶ್ರೀ ಆನಿ ಶ್ರೀಮತಿ ವೊಳ್ಳಾನ್ ಆನಿ ತಾಂಚೆಂ ಕುಟಾಮ್ ಏಕ್ ದೆಖಿವಂತ್ ತಶೆಂ 

ಫಾಂಕಿವಂತ್ ಅಶೆಂ ದಿಸ್ಲೆಂ. ತಾಂಚಿ ದಂಡೊವ್ಲಿ ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಿವಿತಾ ಥಂಯ್ ಆಸ್ಟೊ 

ಧ್ಯೇಯ್ ಆನಿ ನಿತಳ್ ಮನೋಭಾವ್ ಆನಿ ತ್ಕಾಚ್ ಪರ್ಮಾಣ ಪಲ್ಮಾಚೊ ಮೋಗ್ 

ಜಾವ್ನಾಸ್ದಲಿ ಆದರ್ಕ್ ರೀತ್. ಹೆಂ ತಾಂಚೆಂ ಶೆಗುಣಿ ಜಿವಿತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಬರೆಂಚ್ 

ರುಚ್ಲೆಂ. ದೆಕುನ್ ಹಾಂವ್ ತಾಂಚ್ಕಾ ಭೆಟೆಕ್ ತವಳ್ ತವಳ್ ವ್ಹೆತಾಲೊಂ. 

ಹೈ ಸಳಾವಳಿ ವರ್ವಿಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಎಕಾಮೆಕಾಚ್ಮಾ ಧರ್ಮಾ ಥಂಯ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ 

ಮೋಗ್ ತಶೆಂ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಜಿವಾಳ್ ಉರ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ಮತ್. ಮ್ಹಜ್ಮಾ ಭರಾಚ್ಕಾ ಕಾಮಾಂ ನಿಮ್ಮಿ 

ಅತಾಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಕುಸ್ಕುಟ್ ಭೆಟ್ಟೊಳ್ ಮೆಳಾನಾಸ್ಲಿ, ಪ್ರತ್ಕೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಮ್ಹಜೆಂ 

ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಅಧ್ಯಯನ್ ಕರುಂಕ್. ಜಾಲ್ಕಾರ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಪರ್ಮಾಣೆ ಸವ್ಕಾಸ್ 

ಹಾಂವೆ ತಾಂಚೊ ಬರೊ ಪ್ರಯೋಗ್ ಕೆಲಾ. ಮ್ಹಜೆಂ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಪತ್ತ್ ಆನಿ 

ಶೇಖನಾವಳ್ ಚಾಲುಚ್ ಆಸ್ಲ್ಲಿ. ರೇ ಚಂದ್ಬಾಯ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಅಧ್ಯಯನಾಕ್ 

ಸತ್ರಾ ಮುಖಾಂತ್್ ಜಾಣ್ಚಾಯೆಚೊ “ಈಟ್ ಆನಿ ಉದಾಕ್” ಮುಳಾಕ್ ಘಾಲ್ತಾಲೊ. 

ಕಶೆಂ ಬರ್ಮಾ ವಾಟೆಕ್ ಉಜ್ವಾಡ್ ಫಾಂಕಯ್ತಾಲೊ. ಥೊಡ್ಮಾ ಮಿತ್ರಾಂನಿ ಮ್ಹಾಕಾ 

ನರ್ಮದಾ ಶಂಕರಾಚೊ ಬೂಕ್ ಧಾಡ್ಡ್ ದಿಲೊ. ತಾಚೆಂ ಶಿರೋನಾಂವ್ “ಧರ್ಮಾ 

ಚಾರ್.” ಆರಂಭಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮಸ್ತ್ ಉಪ್ಕಾರ್ಲೊ. ಆನ್ಕೇಕ್ ಬೂಕ್ ಹಾಂವೆ 

ನಾಚ್ಲ್ಲೊ ಜಾವ್ನಾಸಾ “ದ ಬೊಹೀಮಿಯನ್ ವೇ'' ಏವ “ಬೊಹೀಮಿಯಾಚಿ ವಾಟ್” 
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ಜಾಂತು ವಸ್ತಿ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಕವಿನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ವರ್ಲನ್, ಭೋವ್ ನಾಜೂಕ್ ಶೈಲಿನ್ ಹೆಂ 
' ಮ್ಹಾಕಾ ಖೂಬ್ ರುಚ್ಚೆಂ. ಹಾಂವೆ ಹೊ ಬೂಕ್ ಪರಿಪೂರ್ಲ್ಸ್ ರಿತಿನ್ ವಾಚುನ್ 

, ತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಜಾಣ್ವಾಯೆಚೆಂ ಅಧ್ಯಯನ್ ಕೆಲಾಂ. | 
ಆನ್ಕೇಕ್ ಬೂಕ್ ಹಾಂವೆ ವಾಚ್ಲ್ಲೊ ಜಾವ್ನಾಸಾ “ಇಂಡಿಯಾ - ಆಮ್ಕಾಂ ಕಿತೆಂ 

ಶಿಕಯಿತ್?? ಹಾಚೊ ಲೇಖಕ್ "ಮೇಕ್ಸ್ ಮುಲ್ದರ್' ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಾಚೊ 
ಪ್ರಾಚೀನ್ ಗ್ರಂಥ್ “ಉಪನಿಶದ್'' "ಥಿಯೊಸೊಫಿಕಲ್ ಸೊಸಾಯ್ದಿ''ಚೆಂ ಪ್ರಕಾಶನ್. 
ಹಾಂವೆ ಹಂ ಸಗ್ಗೆಂ ವಾಚುನ್ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಾ ಥಂಯ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ ಅಭಿಮಾನ್: 

ಮ್ಹಜೊ ಥಿರ್ ಜಾಲೊ. ಹ್ಕಾ ಬರ್ಬಾಂಚ್ಕಾ ಗ್ರೇಸ್ಟ್ಕಾಯೆನ್ ಉಘಡ್ಲೆಂ ಮಹಾದ್ವಾರ್, 

ನಹಿಂಚ್ ಸಾಹಿತ್ಕಾಚೆಂ ಬಗಾರ್ ಧರ್ಮಾಚರೆ ಆನಿ ಥಿರ್ ಕೆಲೊ ಭಾವಾಡ್ಕ್ ಜ್ಞಾನ್ ಆನಿ 

ಅಧ್ಯಯನ್ ಪ್ರಾಚೀನ್ ಬರ್ಪಾಂನಿ. 

ಹ್ಯಾ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ತಶೆಂ ತತ್ವ್ಶಾಸ್ತ್ರಿಕ್ ವಾಚ್ಚಾನ್ ಆನಿ ಅಧ್ಯಯನಾನ್ ಮ್ಹಜೆಂ 

ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ್ ಜಿವಿತ್ ಆನಿ ಮ್ಹಜೊ ಹೆರಾಂ ಧರ್ಮಾಂಚೆರ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ ಅಭಿಮಾನ್ 

ಗ್ರೇಸ್ಟ್ ಜಾಲೊ ಆನಿ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಬಳಾಧಿಕ್ ಜಾಲಿ. 

ಹಾಂವೆ ವಾಚ್ಲ್ಲೊ ಆನ್ಕೇಕ್ ಬೂಕ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ “ಮಹಮ್ಮದ್ ಆನಿ ತಾಚಿ 

ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ” ಲೇಖಕ್ “ಕಾರ್ದಾಯ್ಡ್'' ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಜಾಲ್ಮಾರ್, ತಾಣೆ ಸುಕ್ಕಾ ಆನಿ 

ಅತಿರೇಕ್ ತಶೆಂ ಅವಿವೇಕಿ ಹೊಗ್ಸಾಪಾನ್ ಪ್ರೊಫೆತಾಚಿ ಸ್ತುತಿ ಕೆಲ್ಮಾ ಮ್ಹಳ್ಳಾರ್ ಚೂಕ್ 

ಜಾಂವ್ಚಿ ನಾ. 
ತ್ಕಾಚ್ ವೆಳಾರ್ ಆನ್ಕೇಕ್ ಬೂಕ್ ಹಾಂವೆ ವಾಚ್ಲ್ಲೊ ಜಾವ್ನಾಸಾ 

"“ರುರಾತೊಸ್ತಾಚ್ಕೊ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯೊ '' 

ಅಶೆಂ ಹಾಂವೆ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಮಾಹೆತ್ ವ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲಿ. ಹೆರ್ ಧರ್ಮಾಂಚ್ಕಾ 

ವಾಚ್ಚಾನ್ ಚಿಂತ್ಬಾನ್ ಆನಿ ತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರಿಕ್ ಅಧ್ಯಯನಾನ್ ಮ್ಹಜಿ ವೈಯುಕ್ತಿಕ್. 

ಗ್ರೇಸ್ಟ್ಕಾಯ್ ಆನಿ ತೃಪ್ತಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಲಾಭ್ಲ್ಯಾ, ತಶೆಂ ಅಧ್ಯಯನ್ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಜಾಲಾಂ. 

ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಜೆಯಿತ್ತ್ಯಾಕ್ ಕೊಶೆಡ್ಡಾಚಿ ತನ್ನಿ ಕರುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲಿ. ಜೆಂ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ 

ಅಧ್ಯಯನಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ಲೆಂ, ತ್ಕಾ ತತ್ವಾಂಚೊ ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಜ್ಯಾ 

ಜಿವಿತಾಂತ್ ಕೃಷ್ಕೂ ಕೆಲ್ಕೊ. ದೃಷ್ಟಾಂತಾಕ್: ಯೋಗ. ಹ್ಯಾ ಶಾಸ್ತ್ರಾನ್ ಮ್ಹಜೆಂ 

ಮನೋಶಾರೀರಿಕ್ ತಶೆಂ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ್ ಬ೦ರೆಪಣ್ ಜಾಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ಚಾಕ್ ದುಭಾವ್ ನಾ. 

ಪುಣ್ ಪರಿಪೂರ್ಲ್ ರಿತಿನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಲೆಂನಾ. ಕ್ರಮೇಣ್ 

ಪಾಟಿಂ ಇಂಡಿಯಾಕ್ ಗೆಲ್ಕಾ ನಂತರ್ ಥಂಯ್ಚಾ ಪ್ರವೀಣ್ ಯೋಗಿಂಚೆಂ ಹಾಂವೆ 

ದರ್ಕನ್ ಕೆಲೆಂ ಆನಿ ತಾಂಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಬೋವ್ ಅಮೊಲಿಕ್ ಯೋಗಾ ಮಾಹತ್ ಘೆತ್ಲಿ. 

ತರೀ ಹ್ಮಾ ಮೊಲಾಧಿಕ್ ಯೋಗಾಶಾಸ್ತ್ರಾಚೊ ಹಾಂವೆ ಪರಿಪೂರ್ಲ್ ರಿತಿನ್ ಉಪ್ಕೋಗ್ 
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ಲಾ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ಕೀ, ಹೆಂ ಜಾವ್ನಾಸಾ ನಹಿಂ ಯೋಗಿಕ್ ಶಾಸ್ತ್ರ್ ಬಗಾರ್ 
ಗಿಕ್ ಜಿವಿತ್. 

ಹಾಂವೆ "ಮಹಾನ್ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿ ಕೌಂಟ್ ಲಿಯೊ ಟೊಲ್ಫ್ಟೊಯ್ ಹಾಚೆ ಗ್ರಂಥ್ 
ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ “The Gospels in Brief, what to do?’ ಮ್ಹಣ್ಣೆ “ಸಂಕ್ಷಿಪ್ಸ್ 
ಸುವಾರ್ತಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಿತೆಂ”? ಹ್ಮಾ ಮಹಾನ್ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿಕ್ ಬರ್ಸಾಂನಿ ಮ್ಹಜೆಂ 

ಅಧ್ಯಯನ್ ಗ್ರೇಸ್ಕ್ ಕೆಲೆಂ. ಚಡ್ ಹಾಂವೆ ವಾಚುನ್ ವೊರೊವ್ನ್ ನೆರಾಯ್ತಾನಾ ಆಬೈೆ 

ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳೂನ್ ಆಯ್ದೆಂ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ವಾಟೊ ಹಜಾರಾಂನಿ ಜೊಡುಂಕ್ 

ಮುಕ್ತಿ. ತಿಚ್ ಸರೃತೋಮುಖ್ ಆನಿ ಮಹೋನ್ನತ್ ಸಕತ್ ದೈವಿಕ್ ಮೊಗಾಚಿ. 

ತ್ಕಾಚ್ ವೆಳಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆನ್ಯೇಕ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಕುಟ್ಮಾಚಿ ವಳೊಕ್ ಜಾಲಿ. ' 

ತಾಂಚ್ಯಾ ವಳ್ಳಿರ್ ಹಾಂವೆ ಹರೈಕಾ ಆಯ್ತಾರಾ ವೆಸ್ಲಿಯನ್ (ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟಾಂಟ್) ಇಗರ್ದೆಕ್ 

ವ್ಹಚುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತಾಂಚ್ಕಾ ಘರಾ ಜೆವ್ಲಾಕೀ 

ಆಪೊವ್ಣೆ ಆಸ್ತಾಲೆಂ. ಪುಣ್ ಇಗರ್ದೆ ಚೆಂ ವಾತಾವರಣ್ ತಶೆಂ ಭಕ್ತಿಪಣ್ ದಬಾಜಾನ್ 

ಭರೊನ್ ವೊಮ್ಮಾಲ್ಕಾರೀ ಆರಾಧನ್ ದುಬೈಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಸಾದೆ? ಚಾಲ್ಮೆ ಭಾವಾಡ್ಕ್ಯಾಂ 

ಸೂಕ್ತ್ ಶೆರ್ಮಾಂವ್! ಲೋಕ್ ಕಾಂಯ್ ಭಕ್ತಿಪಣ್ ಪ್ರದರ್ಕನ್ ಕರಿನಾಸ್ಲೊ, ತಾಂಚಿ 

ಥಂಯ್ ಧರ್ಮಾಚೊ ವಿಶೇಸ್ ಮೋಗ್ ದಿಸಾನಾಸ್ಲ್ಲೊ. ತೆ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆ ಸಂಸಾರಿ 

ಮನಿಸ್, ಇಗರ್ದೆಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ಕಾಯ್ದೊ ಪಾಳುಂಕ್ ಆನಿ ಥಂಯ್ಸರ್ ಇಷ್ಟಾಂ ಮಂತ್ರಾಂಕ್ 

ಮೆಳೊಂಕ್. ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಇಗರ್ದ್ಮಾತೆಚೆ ಉಪದೆಸ್ ಪಾಳುಂಕ್. 

ಅಶೆಂ ಶೆರ್ಮಾಂವ್ ಆರಂಭ್ ಜಾಲೊ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಜೆಮ್ ಸುರು 

ಜಾತಾಲಿ. ಮಿಸಾರ್ಯಿ ಜೆಮ್. ಆರಾಧನಾ ವೆಳಾರ್ಯಿ ಜೆಮ್. ಮ್ಹಾಕಾ ಮ್ಹಜಿಚ್ 

ಲಜ್ ದಿಸೂಂಕ್ ಸುರು ಜಾಲಿ. ಮ್ಹಜೆ ಸೆಜಾರಿ ಭಕ್ತಿಕ್ ಮ್ಹಜೆ ಪ್ರಾಸ್ ಬೆಳ್ಳೆವ್ನ್ ಗೆಲ್ಲೆ. 

ತಾಂಚಿ ಜೆಮ್ ನಹಿಂ ನೀದ್ ಕುಂಭಕರ್ದಾಚಿ. ತಾಂಚಿ ದುಸ್ಲಿತಿ ಪಳೆವ್ನ್ ಮ್ಹಜೆ ಊಣ್ 

ಕ್ಷಣಿಕ್ ವಿಸ್ರೊನ್ ಗೆಲೆ! 

ಹ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತೆಂತ್ ಹಾಂವ್ ಚಡ್ ಬಾಳ್ವಾಲ್ನಾ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕುಂಭಕರ್ಲಾಚ್ಕಾ ನಿದೆಕ್ 

ಧಡೊ ಬಾಂದುಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಅಸಕ್್ ಜಾಲೊಂ. ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ತೆಂಪಾನ್ ಹಾಂವೆ 

ಮಿಸಾಕ್ ವ್ಹೆಚೆಂಚ್ ಬಂಧ್ ಕೆಲೆಂ. 

ಅಶೆಂ ಘಡ್ಲ್ಲೆಂಚ್ ಮ್ಹಜ್ಮಾ ಸಳಾವಳಿಕ್ ಕುರಾಡ್ ಪಡ್ಲಿ. ಆಯ್ತಾರಾಚೆಂ 

ಕಾಯಾಮ್ ಆಮಂತ್ರಣ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ ಕೀ, ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮೆಳೊನ್, 

ಖೆಳೊನ್, ಸಂಘ್, ಸಮಾಜ್, ಸಮುದಾಯಾಂತ್ ಪಾತ್ರ್ ಘೆಂವ್ಕ್. ಹೂ ಸಗ್ಳೊ 

ಸಮಾಜ್ ಸಂಯೋಗ್ (00181100101) ಆಬ್ಭೆ ಎಕಾಚ್ಫರಾ ಬಂಧ್ ಪಡ್ಲೊ. 

ಖರೆಂಚ್ ಸಾಂಗ್ದೆಂ ಜಾಲ್ಕಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತಾಂಚ್ಕಾ ಘರಾ “ಸ್ವಾಗತ್ ನಾ” ಮ್ಹಣ್ 

ಪರ್ಕಾಂತ್ ಖರೋಖರ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ! 
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ಘರ್ಚಿ ಯೆಜ್ಮಾನ್ ಏಕ್ ಗುಣೇಸ್್ ಸ್ತ್ರೀ ಜಾವ್ನಾಸ್ದಿ. ಪುಣ್ ಗಾಢ್ ತಿಳುವಳಿಕೆಚಿ 
ನಹಿಂ. ತಿ ಸಾದಿ, ವಾಸ್ತವಿಕ್ ಸಂಗಿ ಶಿವಾಯ್ ಮಾರ್ಮಿಕ್ ಸಂಗ್ಮಿಂನಿ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ನೆಣಾರಿ. 
ಸಂಕುಚಿತ್ಪಣ್ ತಿಚೆ ಥಂಯ್ ನಿಶೆತೌಲೆಂ. ಆಮಿಂ ಚಡಾವತ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ತತ್ವಾವಿಶಿಂ 
"ಉಲಂವ್ಚೆಂ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ. ತೆದಾಳಾ ಹಾಂವ್ “ಆಸ್ಸಿಯಾಚೊ ದಿವೊ” ಏಕ್ ಗ್ರಂಥಾ 
ಸಾರ್ಕೊ ಬೂಕ್ ವಾಚುನ್ ಅಧ್ಯಯನ್ ಕರ್ದಾಲೊಂ. ಹಾಚೊ ಲೇಖಕ್ “ಆರ್ನಾಲ್ಡ್” 

ತಾಣಿಂ ಸಂಸಾರಾಚ್ಕಾ ಧರ್ಮಾಂಚೆಂ ಅದ್ಕಯನ್ ಕರ್ತಾನಾ ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಳೆಂ: “ಆಬೈ! 
ಗೌತಮ್ ಬುದ್ಧಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ತಶಿಂ ತತ್ವಾಂ. ತಾಚೊ “ಅಹಿಂಸಾ ಉಪದೆಸ್”' ಸರ್ಟ್ 
ಮನ್ಶಾಕುಳಿಯೆಕ್ ಲಾಗು ಜಾತಾ. ಆಬೈ! ಜೆಜು ಜಾವ್ನಾಸಾ “ಬರೊ ಗೊವ್ಳಿ'' ತರೀ 
ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಮಾಸ್ ಖಾತಾತ್. ಬುದ್ದಾನ್ ಹಿಂಸಾ ಆಡ್ಡಾರ್ಷೆಲಿ, ತಾಣೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಧರ್ಮಾ 

ಭಿತರ್ಲಂ ಧರ್ಮ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ “ಅಹಿಂಸಾ.” 

ಅಶೆಂ ಪ್ರಾಚೀನ್ ಬರ್ಬಾಂತ್ಲಿಂ ವ ಗ್ರಂಥಾಂತ್ಲಿಂ ತತ್ವಾಂ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್ನ್ 

ತಜ್ವೀಜ್ ಕರ್ನ್ ವರೊವ್ನ್ ನೆರಾಯ್ತಾನಾ ಘರ್ವಸ್ತೆ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚೆಂ ಸಮಾಧಾನ್ 

ಬಿಘಡ್ಲೆಂ. ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾಕ್ ಬುದ್ದಾಕ್ ಸರಿ ಕರ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ತಿಚ್ಯಾ ಕಡ್ವಳಾಕ್ 
"ಕಸ್ಸ್' ಜಾಲೆಂ! ತಿಕಾ ಭೊಗ್ಲ್ಲಿ ದೂಖ್ ತಿಚ್ಕಾ ಉತ್ರಾಂಚೆರ್ ನಿಶೆತಾಲಿ. 

ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳ್ಳೆಂ ಕೇ ಮ್ಹಜ್ಮಾ ಸವಾಯ್ ಬುದ್ಧಂತ್ಕಾಯೆನ್ ಹಾಂವ್ ತಿಚ್ಕಾ 

ದುಖಿಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲೊಂ ಮ್ಹಣೊನ್. ದೆಕುನ್ ಕೂಡ್ಲೆ ಹಾಂವೆ ಪೂರ್ಡ್ ವಿರಾಮ್ 

ಘಾಲೊ ಮ್ಹಜ್ಮಾ ಪ್ರವಚನಾಕ್ ಆನಿ ಮಿನಿ ಲೆಕ್ಟರಾಕ್. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜ್ಹೆವ್ಲಾಚ್ಕಾ 

ಕುಡಾಕ್ ಆಮಿ ಗೆಲ್ಮಾಂವ್. ಥಂಯ್ಸರ್ಯೀ ಹಾಂವ್ ಅಪಾರ್ದ್ಹಾಚ್ಕಾ ಗೊಂದೊಳಾಂತ್ 

ಸಾಂಪಡ್ಡೊಂ! 

ಘರ್ಚ್ಯಾ ಯೆಜ್ಮಾನಿಚೊ ಪೂತ್ ಕೇವಲ್ ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂಚೊ ಸುಪುಷ್ಕ್ 

ಕಾಲೆತಿಚೊ, ತಶೆಂ ಚತುರ್, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮೆಜಾರ್ಚ್ ಜೆವ್ಣಾಕ್ ಬಸ್ಲ್ಲೊ. ಲ್ಹಾನ್. 

ಭುರ್ಲ್ಯಾಂಚ್ಕಾ ಸಾಂಗಾತಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಶಾಂತಿ ಲಾಭಿ ಆಸ್ಲ್ಲಿ ಕೀ, ತಿಂ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್ 

ನಿರ್ದೋಷಿ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬೊಶಿಯೆಂತ್ ಕೇವಲ್ "ಸಫಲ್ ಚಂದ್' ವ ಎಪ್ಪಲ್ ಆನಿ 

ತಾಚ್ಕಾ ಬೊಶಿಯೆಂತ್ ಆಸ್ಚೊ ಮಾಸಾಚ್ಕೊ ಫೊಡಿ ಪಳೆವ್ನ್ ತೊ ಬಿಘಡ್ಲೊ! ಹಾಂವೆ 

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಎಪ್ಪಲ್ ಫಳಾಚಿ ವ್ಹಡ್ವಿಕ್ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ ತಾಕಾ ಸುಸ್ಲಾಲೆಂ ಕೀ ಆಪ್ಲ್ಯಾ 

ಬೊಶಿಯೆಂತ್ಲಿ ಮಾಸಾಚಿ ಫೊಡ್ ಬರಿ ನಹಿಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಬರಿ ಆವಯ್ಕ್ ತಿಳ್ಸಿಲೆಂ. 

ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ನಹಿಂ ಮಾಸ್ ಖಾಂವ್ಕ್ ಇನ್ಕಾರ್ ಕೆಲೆಂ! 

ಹೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಆವಯ್ ತಾಪ್ಲಿ! ತರೀ ಸಂತಾಪ್ ನಿಯಂತ್ರಣಾರ್ ದವರುನ್ ಮ್ಹಾಕಾ 

ಖರ್ಕಾ ಶಿಕೊಣೆಚಿ ರೆತಿರ್ ಅರಂಭ್ ಕೆಲಿ. ಹಾಂವೆ ಜೆವಾಣ್ ಸಂಪಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪ್ 

ಬದ್ದಿಲೊ. 
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ದುಸ್ರ್ಯಾ ಹಫ್ಕ್ಯಾಂತ್ ಹಾಂವೆ ತಾಂಕಾಂ ಪರತ್ ಭೆಟ್ ದಿತಾನಾ ತಿಣೆ ದೆವಾಚೊ 

ಪದೆಸ್, ಧರ್ಮಾಚೆಂ ಆನಿ ಸಮಾಜಿಚೆಂ ನೈತಿಕ್ ನಿಯಮ್ ಉಸ್ತುನ್ ಮ್ಹಾಕಾ 

ಸ್ರಸಂಗ್' ದಿಲೊ. ಮ್ಹಜೊ ಸಂಪರ್ಕ್ ಚೆರ್ಕ್ಯಾಚೆ ಕುಡಿ. ಅತ್ಮ್ಮಾಚೆಂ ಬರೆಂಪಣ್ 
ಭಾಡ್ಕಾ. ತಾಚೊ ಜೀವ್ ಮಾಸಾಚೊ “ಜೀವಾತು'' ಪಡಾನಾಸ್ತಾನಾ ಮುದ್ದಮ್ 

ರಿಸ್ಕರ್ ಪಡ್ಲಾ. ಹಾಚೆಂ ಕಾರಣ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಅಧಿಕ್ ಪ್ರಸಂಗ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಬರಿ ಮ್ಹಾಕಾ | 

ಧೊಂಕುಳ್ನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ತಿಚ್ಯಾ ಆರೋಪಾಂತ್ ಆಪ್ಲಾ ಎ ಚೆರ್ಕಾಚೊ ಹುಸ್ಕೊ ನಿಶೆತಾಲೊ. 

ಶೆವ್ಬಿಂ ಘರ್ಚ್ಯಾ ಯೆಜ್ಮಾನಿನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪರೋಕ್ಸ್ ರಿತಿರ್ ಹಿಸೊ ದಿಲೊ ಕೀ 

ಹಾಂವೆ ತಾಂಕಾಂ ಗರ್ದೆವಿಣೆ ಭೆಟ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಸಾರ್ಕಿ ನಹಿಂ. ಮುಂದರುನ್ ಮ್ಹಣಾಲಿ: “ಜೆಂ 

ಕಿತೆಂ ಹಾಂವ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ ತಾಚೊ ಚೂಕ್ ಅರ್ಥ್ ಕರಿನಾಕಾ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಚೆರ್ಕಾಕ್ ತುಜಿ 

ಇಷ್ಟಾಗತ್ ತಶೆಂ ಪ್ರಭಾವ್ ವಿಪ್ರೀತ್ ಮಾನಸಿಕ್ ಖರಾಯೆರ್ ಪಡ್ತಾ. ಮಾಸ್ 

ಖಾಂವ್ಕ್ ಇನ್ಕಾರ್ ಕರ್ತಾ ಆನಿ ಫಕತ್ತ್ ವಿಚಾರ್ತಾ ಫಳಾಂಕ್. ಮಾಸ್ ಮಾಸ್ಥಿ 

ಖಾಯ್ಡಾಸ್ತಾನಾ ಹೂ ಪಿಡೆಂತ್ ಪಡ್ಕಲೊ ತೆಂ ಖಂಡಿತ್.'' 

ಹಂ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲೆಂಚ್ ಮ್ಹಜೆ ಥಂಯ್ “ವಾರೆಂ ವೊಂಪುನ್ ವಾದಾಳ್ ಲುಂವ್ಲ್ಲಿ'' 

ಗಾದ್ ರುತಾ ಜಾಲಿ. ಹಾಂವೆ ಜವಾಬ್ ದೀವ್ನ್ ಮ್ಹಳಂ, “ಮ್ಹಾಕಾ ತುಜೆ ಥಂಯ್ 

ಜಾಂವ್ಚೆ ತಳ್ಮಳೆ ಕಳ್ತಾತ್. ತುಂ ಜಾವ್ನಾಸಾಯ್ ಆವಯ್. ತುಕಾ ಜಾಂವ್ಚೊ ಹುಸ್ಕೊ 

ವಾಜ್ಪಿ. ಹಾಚೆರ್ ಅರಂಭಾರ್ಚ್ ಕ್ರಮ್ ಪೆಂವ್ಡೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ. ಜೆಂ ಖಾಣ್ ಹಾಂವ್ 

ಖಾತಾಂ ವ ಖಾಯ್ದಾಂ ತಾಚೊ ಪರೋಕ್ಷ್ ರಿತಿನ್ ಪರಿಣಾಮ್ ಚೆರ್ಕ್ಯಾಚೆರ್ 

ಪಡ್ತಾಚ್. ಹ್ಯಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಂತ್ಲಿ ಸುಟ್ಕಾ ಮೆಳಾಜೆ ಜಾಲ್ಕ್ಮಾರ್ ಹಾಂವೆ ತ ಭೆಟ್ 

ಬಂಧ್ ಕರಿಜೆ. ಹಾಂತುಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಇಷ್ಟುಗತಿಕ್ ಮಾರ್ ಬಸಾನಾ.' 

ತಿಣೆ "ಧನ್ಯವಾದ್' ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಹಾಂವೆ ಮಾತ್ಕಾಚೆಂ ಚೆಪೆಂ ಊಂಚ್ ಉಬಾರ್ಡ್ 

ಅಂತಿಮ್ ಪ್ರಣಾಮ್ ಕೆಲೊ. 

ಘುರಾಚೊ ಯೆಜ್ಮಾನಿ 
ಮಾನವ್ ಜಿವಿತಾಚೆ ದೋನ್ ಭಾಗ್ ಕರೈತ್. ಏಕ್ ವಾಸ್ತವಿಕ್ (ಸಾಂಸಾರಿಕ್) 

ಆನ್ಯೇಕ್ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ್ (ಅತ್ಮಿಕ್). ಚಾಲ್ತೆಂ ಜೀವನ್ ಸಾರಿಜೆ ಜಾಲ್ಕಾರ್ ನಹಿಂಚ್ ರಾವೊಂಕ್ 

ಬಿಡಾರ್ ಜಾಯ್ದೆ ಬಗಾರ್ ಘರಾಚಿ ಸಾಹತ್ ತಶೆಂ ಖಾಣಾಂ ವೊರ್ಚಿ ವಸ್ತು ಜಾಯ್ಜೆ. 

ಜಾಲ್ಕಾರ್ ಘರ್ ಘವ್ನ್ ತಾಂತುಂ. ಘರ್ ಜಿಂದ್ಲಿಭರ್ನ್ ವಾಸ್ತವಿಕ್ ಸಂಸಾರ್ 

ಚಲಂವ್ಚೆಂ ಸುಲಭ್ ಕಾಮ್ ನಹಿಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ಹೆಂ ಸಾಹಸಿಕ್ ಕಾಮ್ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲೆಂ. 

ಮ್ಹಜ್ಮಾ ಭು್ಗ್ಕಾಪಣಾಚೊ ಅನ್ಟೋಗ್ ಸರೀ ವಿರಳ್. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವಕೀಲ್ ಹುದ್ದಾಾಕ್ 

ಸೂಕ್್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಚೊ ಖರ್ ಅತಿರೇಕ್ ಜಾಲೊ. 
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ಮ್ಹಜೆಂ ನವೆಂ ಘರ್ದಾರ್ ಭವ್ಕ್ ದಿಸ್ತಾಲೆಂ. ಖಾಣ್ ಜೆವಾಣ್ ಸಾದೆಂ 
ಸಸ್ಮಾಹಾರಾಚೆಂ. ಜಾಲ್ಕಾರೀ, ಗೊರೆ ತಶೆಂ ಇಂಡಿಯನ್ ಮಿತ್ರ್ ಜೆವ್ಲಾಕ್ ಯೆತಾಲೆ. 
ಅಶೆಂ: ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಜೊ ಖಾಸ್ಗಿ ಖರ್ಡ್ ವಿಪ್ರೀತ್ ಜಾತಾಲೊ.`' 

ಮ್ಹಜ್ಮಾ ಘರ್ ಕಾಮ್ಗಾರಾಕ್, ಮ್ಹಣ್ಚೆ ರಾಂದ್ಬ್ಯಾಕ್, ಕೆದ್ನಾಂಚ್ ಹಾಂವೆ ನವ್ಕರ್ 
ಮ್ಹಣೊನ್ ಲೆಕುಂಕ್ ನಾತ್ಲ್ಲೆಂ. ಬದ್ದಾಕ್ ತಾಕಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಕಾಬರಿ 
ಸರ್ಫ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ್ ದಿಲ್ಲೆಂ. ತ್ಕಾಚ್ ಪರ್ಮಾಣೆ ತೊ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಖುದ್ದ್ ಘರ್ಚ್ಯಾ ರಾಂದ್ಪಾಚಿ 
ಚತ್ರಾಯ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಬರಿ ಸರ್ವ್ ಸಂಗ್ತಿಂನಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಘೆವ್ನ್ ಘರ್ದಾರ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಡ್ : 
ವ್ಹರ್ತಾಲೊ. 

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಮ್ಹಜೊ ಎಕ್ಲೊ ಮಿತ್ರ್ ವಸ್ತಿ ಕರ್ತಾಲೊ. ಜಾಲ್ಕಾರ್ 
ಮ್ಹಜೊ ರಾಂದ್ಸಿ ಮಾತ್ರ್ ಕುಟ್ಮಾಚೊ ಸಾಂದೊ ಕಸೊ ಆಸ್ಲ್ಲೊ. ತಾಚೆ ಶಿವಾಯ್ 
ದಫ್ತರ್ ಗುಮಾಸ್ತ್ಯೀ ಮ್ಹಜೆ ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ರಾವ್ತಾಲೊ. ಆಮಿ ಸಗ್ಗೆ ಎಕಾ 

ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಕಾಬರಿ ಜಿಯೆತಲ್ಕಾಂವ್. ಪುಣ್ ಏಕ್ ಅಥ್ಟೆಂ ದುರಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ 

ರಾಕೊನ್ ರಾವ್ಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ಹಾಂವ್ ನೆಣಾ ಜಾಲ್ಲೊಂ. 

ಮ್ಹಜೊ ಮಿತ್ರ್ ಮಾತ್ರ್ ವಿಶೇಷ್ ಮತ್ತಬಿ ತಶೆಂ ಚಮತ್ಕಾರಿ ಮ್ಹಣೊನ್ 

ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳಿತ್ ನಾತ್ತೆಂ. ಹಾಂವೆ ಲೆಕ್ಲ್ಲೆಂ ತೊ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ಮನಿಸ್ ಮ್ಹಣೊನ್. 

ತಾಣೆ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಠಿಣ್ ಆತಂಕಾಕ್ ವಳಗ್ ಕೆಲೆಂ. ತಾಣೆ ಮ್ಹಾಕಾ ಗುಪಿತ್ ಅಡ್ಕಳ್ 

ಮಾಂಡುನ್ ಖಳ್ ದವರ್ದೆಲಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳ್ಳಿಚ್ ನಾ. ಹಾಂವ್ ಸತಾಕ್ ಗೆಲೊಂ. 

ಮ್ಹಜೆಂ ಸಂಪೆಂ ಸರಳ್ ಜಿವಿತ್ ಜಾಲ್ಮಾರೀ ಹ್ಮಾ ಮಿತ್ರಾನ್ ಗುಪಿತ್ ಘಾತ್ ಕರ್ದೊ 

ಪಳೆವ್ನ್ ಮ್ಹಜೊ ಗುಮಾಸ್ತ್ ಅಚಾನಕ್ ಕಾಮ್ ಸೊಡ್ಡ್ ಗೆಲೊ. ಮ್ಹಾಕಾ ಫಿತೂರಿ 

"11(11806' ಉಗ್ದಾಪಿ ಜಾಲಿಚ್ ನಾ. 

ತ್ಕಾಚ್ ವೆಳಾರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ರಾಂದ್ಭ್ಯಾಕೀ ರಜಾ ಜಾಯ್ ಆಸ್ಲ್ಲಿ. ಮ್ಹಾಕಾ 

ಫಾವೊತೊ ಬದ್ಲಿ ರಾಂದ್ಪಿ ಮೆಳ್ಲ್ಲ್ಯಾಫರಾ ರಾಂದ್ಭ್ಯಾಕ್ ಹಾಂವೆ ಸುಟಿ ವ ರಜಾ ದಿಲಿ. 

ಜಾಲ್ಕಾರ್ ಹೊ ನವೊ ರಾಂದ್ದಿ ಮಾತ್ರ್ ಅತೀ ಚತುರ್ ಪಾತ್ಮಿ ಪುಣ್ ಘಾತ್ಮಿ ನಹಿಂ. 

ತಾಣೆ ಚೊರಾಕ್ ಧರ್ಲೆಂ'! “ಚೊರಾಕ್ ಧರ್ನೆಂ ಚೊರಾನ್'' ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸಾಂಗ್ಲೆ ಪರ್ಮಾಣೆ 

ತೊ ಅಡ್ಕಳ್ ಮಾಂಡುನ್ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್ಚೊ! ತೊ ಕಾಮಾಕ್ ರಾವೊನ್ ದೋನ್ 

ತೀನ್ ದಿಸಾಂ ಭಿತರ್ ಘರಾಂತ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಫಿತೂರಿ, ವಂಚನ್ ಆನಿ ಮೋಸ್ ತಾಣೆ 

ಉಗ್ದಾಪೊ ಕೆಲೊ! 

ಹ್ಯಾ ವಿಶೇಷ್ ಚತುರ್ ದೆಣ್ಮಾಂಚ್ಕಾ ರಾಂದ್ಭ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ಲ್ಯಾ 

ದುಸ್ಲಿತೆವಿಶಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಪರಿಪೂರ್ಡ್ ಥರಾನ್, ಚೊರಿ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡ್ನ್ ವರ್ದಿ ದಿಲಿ! 

ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ತಾಣೆ ಮ್ಹಾಕಾ ಚತ್ರಾಯ್ ಸಾಂಗ್ಲಿ. ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಂಗ್ಲ್ಲೆಂ ಪೂರಾ ಹಾಂವೆ 
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ಸತ್ ಪಾತ್ಮೆಂವ್ಚಿ ಮ್ಹಜಿ ಏಕ್ ಸವೊಯ್. ಘರಾ ಭಿತರ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ಗುಪ್ರೊ 

ಗೊಂದೊಳ್ ಹಾಂವ್ ನೆಣಾಸ್ಟೊಂ. ಹೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ರಾಂದ್ಪಿ ಕಠಿಣ್ ಅಶಾಂತ್ ಜಾಲೊ. 

ಹರೈ್ಕಕ್ ದೀಸ್ ಹಾಂವೆ ಧನ್ಪಾರಾಂ ಎಕಾ ವೊರಾರ್ ಜೆವ್ಲಾಕ್ ವ್ಹೆಚೆಂ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ. . 

ಪುಣ್ ತ್ಕಾ ದೀಸ್ ಬಾರಾ ವೊರಾರ್ಚ್ ರಾಂದ್ಪಿ ಮ್ಹಜ್ಮಾ ದಫ್ತರಾಕ್ ಧಾಂವೊನ್ 
ಆಯ್ಲೊ. ಉಲಯ್ತಾನಾ ತಾಕಾ ಸ್ವಾಸ್ ಬಾಂಧ್ರಾಲೊ. ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ, “ಘರಾ ಯೇ 

ದಯಾ ಕರ್ನ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಘಡ್ಕೆ ಆನಿ ತುಂ ತುಜ್ಕಾ ದೊಳ್ಳಾಂನಿಂಚ್ ಪಳೆ ಘರಾ ಕಿತೆಂ 

ಘುಡ್ತಾಗೀ ಮ್ಹಣೊನ್.” 

“ಮ್ಹಾಕಾ ದಪ್ತರ್ ಧಾಂಪುನ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಸಾಂಗ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಲೆಂ 

ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್'' ಹಾಂವೆ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ. ದೆಕುನ್ ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ, “ತುಂ ಯೇನಾ 

ಜಾಶಿ ಜಾಲ್ಕಾರ್ ಪಶ್ಚಾತ್ಮಾಪ್ ಪಾವ್ತಲೊಯ್. ಇತ್ತೆಂ ಮಾತ್ರ್ ಹಾಂವ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ” 

ತಾಣೆ ಉಪ್ಕಾರ್ ಮಾಗ್ದೊ ಪಳೆವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ರಾಂದ್ರ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಘರಾ 

ಗೆಲೊಂ. ತೊ ಮ್ಹಾಕಾ ಶೀದಾ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಮಾಳಿಯೆಕ್ ಆಪವ್ನ್ ವ್ಹರ್ನ್ ಗೆಲೊ. 

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಕಾಚೆಂ ಕೂಡ್ ದಾಕಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ಮ್ಹಣಾಲೊ: “ಉಘಡ್ ದಾರ್ ಆನಿ 

ಪಳ”. 

ಹಾಂವೆ ಮಾನ್ಸುಗೆನ್ ಹಳ್ತಾರ್ ದಾರ್ ಶೊಕ್ಷೆಂ! ಆವಾಜ್ ನಾ! ಪರತ್ 

ಅಂರ್ದುನ್ ಶೊಕ್ಲೆಂ. ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ವ್ಹಡ್ ತಾಳ್ಕಾನ್ ಉಲೊ ದಿಲೊ. ಭಿತರ್ 

ಗಡ್ಬಡೆಚೊ ಆವಾಜ್ ಜಾಲೊ. ಥೊಡ್ಕಾ ವೆಳಾನ್ ದಾರ್ ಉಗ್ಕೈೆಂ ಜಾಲೆಂ. ಸಾಂಗಾತಾಚ್ 

ಎಕ್ಲಿ ವೃಭಿಚಾರಿಣ್ ನದ್ರೆಕ್ ಪಡ್ಲಿ. ಹಾಂವೆ ತಿಕಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಘರಾ ಥಾವ್ನ್ ಕೂಡ್ಲೆ 

ನಿಕ್ಫೊಂಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಆನಿ ಕಡಕ್ಕ್ ತಾಕಿದ್ ದಿಲಿ, “ಹ್ಕ್ಮಾ ಫುಡೆಂ ಕೆದಿಂಚ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ 

ಪಾಟಿಂ ಯೇಂವ್ಕ್ ನೊಜೊ'' ಮ್ಹಣ್. 

ಮಿತ್ರಾಕ್ ಹಾಂವೆ ಕಡಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ: “ಆಬೈ! ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ಪಾತ್ಕೆಲೊಂ. ತುಕಾ 

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಆಸ್ರೊ ದಿಲೊ. ತುಂವೆ ಪಾಟಿಂ ಉಪ್ಕಾರ್ ಕರಾ ಬದ್ದಾಕ್ ಆಬೈ 

ತುಂವೆ ಮ್ಹಾಕಾ ವಿಕ್ರೀತ್ ಕೆಲೊಯ್, ದೆಕುನ್ ತುಂ ಹಾಂಗಾ ಥಾವ್ನ್ ಕೂಡ್ಲೆ ಭಾಯ್ರ್ 

ಸರ್.'' 

ಆಪ್ಲಿ ಚೂಕ್ ವಳ್ಕೊಂಚ್ಕಾ ಬದ್ದಾಕ್ ತಾಣ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೆಷ್ಟಾಂವ್ಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. 

ಹಾಂವೆ ತಾಕಾ ಖರೋಖರ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ: “ತುಕಾ ಜಾಯ್ ತೆಂ ಕರ್; ಮಾತ್ರ್ ಘರಾಂತ್ಲೊ 

ಹ್ಮಾ ಘಡ್ಕೆ ನಿಕಾಳ್.'' ಹಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ತೊ ತಾಪ್ಲೊ. ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಗುಮಾಸ್ತಾಕ್ 

ಸಾಂಗ್ಲೆಂ, “ಕೂಡ್ಲೆ ವ್ಹಚೊನ್ ಪೊಲಿಸ್ ಸುಪರಿಂಟೆಂಡಾಕ್ ದೂರ್ ದೀ.” 

ಪೊಲಿಸಾಂಚೆಂ ನಾಂವ್ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲೆಂಚ್ ತೊ ಘಾಭರ್ಲೊ. ಆಪ್ಲಿ ಚೂಕ್ ಆಪ್ಲಾಕ್ಚ್ 

ಗ್ರಾಸುಂಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಬರಿ ತೊ ಕಠಿಣ್ ಶರ್ಮಲೊ. ಕುಂದ್ವಾಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಳ್ಮಾನ್ ಬಾರೀಕ್ 

ಕಾಂಪ್ಲೊ ಜೀವ್ ಫುಡೆಂ ಆಯ್ತೊ ಆನಿ ಮಾಫ್ ಮಾಗೊಂಕ್ ಸುರು ಜಾಲೊ. 
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ಹಾಂವೆ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ, “ತರ್ ಕೂಡ್ಲೆ ಹಾಂಗಾ ಥಾವ್ನ್ ನಿಕಾಳ್.'' 
ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ಕಳೊನ್ ಆಯ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆ ತಾಚೆಂ ಉತಾರ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯೊ 

ಚುಕಿ ತಾಣೆ ಮ್ಹಾಕಾ ಅನ್ವಾರಾಚ್ಕಾ ಕಡ್ಮ್ಯಾರ್ ಪಾಯ್ದೆಂ. ತರೀ ತಾಚಿ ಅವಸ್ಥಾ ಪಳೆವ್ನ್ 
ಮ್ಹಜೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಕಡ್ಲೆಂ. ತಾಣೆ ಮ್ಹಾಕಾ ರಡೊನ್ ಫಸಯ್ಲೆಂ. : 

ನವ್ಕಾ ರಾಂದ್ಪ್ಮಾಕ್ ಹ್ಕೊ ಚಾಪ್ಟ್ಹೊ ಮ್ಹಣೊನ್ ಕಳ್ಳೆಂ. “ಕುಸೊನ್ ಪಾಡ್ 
ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಪೊಣ್ಸಾಕ್ ಪರತ್ ಬರೆಂ ಕರುಂಕ್” ಗೆಲ್ಲ್ಯಾಬರಿ ಹಾಂವ್ ತಾಕಾ ಸುದ್ರಾಂವ್ಕ್ 

Ped ಕೆದೊಳ್ ಪರ್ಕಾಂತ್? ತಾಣೆ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಂಪೂರ್ಡ್ ಮಾಂಕೊಡ್ ಕ್ರಾ 

ಪರ್ಕಾಂತ್. 

ಪುಣ್ ದೆವಾನ್೦ಚ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದುಲಭ್ ಕಾಳ್ಚಾಕ್, ನಿತಳ್ ಧೈೇಯಾಕ್ 
ಸರ್ವೆಸ್ಟರಾನ್ ರಾಕ್ಷೆಂ ಆನಿ ಸಾಂಬಾಳ್ಳೆಂ. ಹೊ ಅನ್ಟೋಗ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಚೊ ಏಕ್ 
ಗಡಿ ಫಾತೊರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಚೊ. 

ರಾಂದ್ಪಿ ಮ್ಹಜೆ ಸರ್ಕಿಂ ಧಾಂವೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ನಹಿಂ, ಬಗಾರ್ ತಾಕಾ ದೆವಾನ್೦ಚ್ 

ಸರ್ಗಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಚಾವೆಕ್ ಧಾಡ್ಲ್ಲೊ. ತೊ ಬರೆಂ ರಾಂದುಂಕ್ ನೆಣಾಸ್ಲೊ 

ಜಾಲ್ಕಾರ್ಯೀ ತೊ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ ದೇವ್ದೂತ್. ತಾಣೆ ಜರಿತರಿ ಹೆಂ ಶೀಘ್ಟ್ 

ಕ್ರಮ್ ಚತುರಾಯೆನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ನಾತ್ಲ್ಲೆಂ ತರ್, ಹೆರಾಂ ಕೊಣಾಯ್ ನಿಮ್ಮಿಂ ಹೆಂ 

ಕಾಮ್ ಜಾತೆಂನಾ. ಹಾಂವ್ ಕೆದಿಂಚ್ ಪಾತ್ಮೆಂವ್ಯೀ ಪಾತ್ಮೆತೊಂನಾ. 

ಕ್ರಮೇಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳೊನ್ ಆಯ್ದೆಂ ಕೀ ಹಂ ವ್ಯಭಿಚಾರಾಚೆಂ ಹೀನ್ ಕಾಮ್ 

ತಾಚೆಂ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಚೆಂ ನಹಿಂ. ಬಗಾರ್ ವೇಶ್ಕಾ ಬಾಯ್ಲ್ ಸದಾಂಚ್ ಯೆತಾಲಿ 

ಜಾಲ್ಕಾರ್ಯೀ ಕೊಣೆಂಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತಿಳ್ಸುಂಕ್ ನಾತ್ಲ್ಲೆಂ ಕೀ, ಸಗೆ ಜಾಣಾ ಆಸ್ಲ್ಲೆ 

ಮ್ಹಜಿ ಪಾತ್ಮೆಣಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮಿತ್ರಾ ಥಂಯ್ ಅಗಾಧ್ ಆನಿ ಅಥಿರ್ ಮ್ಹಣೊನ್. ಆನಿ 

ದೆವಾನ್೦ಚ್ ಹ್ಯಾ ರಾಂದ್ಭ್ಯಾಕ್ ಧಾಡ್ಲ್ಲೊ ಮ್ಹಜಿ ಬಚಾವಿ ಕರುಂಕ್. 

ತಿತ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂಚ್ ರಾಂದ್ರ್ಯಾನ್ ಹಾತ್ ಜೋಡ್ನ್ ಮಾಗ್ಲೆಂ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಕಾಮ್ 

ಸೊಡ್ನ್ ವ್ಹಚೊಂಕ್ ತ್ಕಾ ಗಾಂವ್ಚಾ ದಸ್ತೂರೆ ಪರ್ಮಾಣೆ "“ರಿಲೀಜ್ ನೋಟ್" (ಖುಲಾಸೆ 

ಪತ್ರ್) ದೀಂವ್ಕ್. ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ, ಆಪ್ಣಾಕ್ ಹ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ರಾವೊಂಕ್ಚ್ 

ಸಾಧ್ಕ್ನಾ ಕೀ, ತುಜೆ ನವ್ಕರ್ ತುಕಾ ಬಾನಾಂವ್ಚೆಂ ಹೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ತಾಂಕಾನಾ. 

ದೆಕುನ್ ಆಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಅಸಲ್ಕಾ ಮನ್ಶಾ ಸಾಂಗಾತಾ ವಸ್ತಿ ಕರುಂಕ್ ಕಬೂಲ್ 

ನಾ. ಹ್ಯಾ ವಿಶ್ಕಾಂತ್ ಮಸ್ತ್ ವಾದ್ ವಿವಾದ್ ಜಾವ್ನ್ ನಿಮಾಣೆ ಹಾಂವೆ ತಾಕಾ ಕಾಮ್ 

ಸೊಡ್ನ್ ವ್ಹಚೈತ್ ಮ್ಹಣ್ ಬರ್ಬಿನಿಶಿಂ ವಷ್ಪಿಗಿ ದಿಲಿ. 

ಕ್ರಮೇಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳೊನ್ ಆಯ್ದೆಂ ಕೀ ಜೊ ಮನಿಸ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಗುಮಾಸ್ತಾ 

ವಿರೋಧ್ ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂ ದೂರಾಂ ಸಾಂಗೊನ್ ಮ್ಹಜೆಂ, ಮನ್ ಕದ್ವಳಾಂವ್ಲೊ ವ್ಯಕ್ತಿ 
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“ಸಾಂಗಾತಿ” ಜಾವ್ನಾಸ್ದಲೊ! ಮ್ಹಜೆ ಥಂಯ್ ಘಡ್ಲ್ಲೊ ಅಪಾರ್ಥಾಚೊ 

ಸ್ಪೊಡ್ ಗೊಂದೊಳ್ ತಶೆಂ ಅನೀತ್. ಸಾರ್ಕಿ ಕರುಂಕ್ ಹಾಂವೆ ಮಸ್, ಪ್ರಯತನ್ 

ಲೆಂ. ತರೀ ವೈರ್. 

ದೆಕುನ್ ಹಾಂವ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಚುಕಿಂ ಥಂಯ್. ಪಶ್ಚಾತ್ಲಾಪ್ ಪಾವ್ಲಾಂ. ಹ್ಯಾ 

ಗೊಂದೊಳಾಚ್ಕಾ ಕಿತಾಫತೆಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾ. 

ಪಾಟಿಂ ಮಾಯ್ಗಾಂವಾಕ್ 
ತೆನ್ಮಾ ಆಫ್ರಿಕಾಕ್ ಯೇವ್ನ್ ಆತಾಂ ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂ ಸಂಪ್ಹಿಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಯ್ಕ್ಯಾ 

ಲೊಕಾಚಿ ವಳೊಕ್ ಪಳೊಕ್ ಜಾಲಿ. ತಶೆಂಚ್ ತಾಂಕಾಂಯೀ ಮ್ಹಜಿ ಪರಿಚಯ್ ಜಾಲಿ. 

ತ್ಕಾ ವರ್ಸಾ (1896) ಹಾಂವೆ ಗಾಂವಾಕ್ ವ್ಹಚೊನ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಸ ಮಹಿನ್ಕಾಂಚಿ ರಜಾ 

ಘೆತ್ಲಿ ಕೀ, ಮ್ಹಾಕಾ ಸುಸ್ತಾಲೆಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಾಂಯ್ಗಾಂವಾಂತ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಾಚಾ 

ಚಳ್ವಳೆಕ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ದೀಜೆ ಮ್ಹಣೊನ್. ಅಶೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಸರ್ಟ್ ಕಾಮಾಂ 

ಚಿಂತುನ್, ವೊರೊವ್ನ್ ನೆರಾವ್ನ್ ಹಾಂವೆ ಪಯ್ಲಾಚಿ ತಯಾರಿ ಕೆಲಿಚ್. 

ತೆನ್ಮಾ ಆಫ್ರಿಕಾಂತ್ ಚಡಾವತ್, ಸರ್ಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ವಳ್ಳಾತಾಲೆ. 

ಕಾಮ್ಗಾರ್ ತಶೆಂ ಸಾವ್ಕಾರ್ ತಾಂಕಾಂಯೀ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವಕಾಲತ್ ವೃತ್ತೆಚಿ ಗರ್ದ್ ಆಸ್ಲ್ಲಿ. 

ತ್ಕಾ ಶಿವಾಯ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಉದ್ಕಮ್ ಉದರ್ಗತೆಚ್ಕಾ ಪಾಂವ್ಚ್ಯಾರ್ ಪಾವುಲ್ಲೆಂ. 

ಹಂ ಸರ್ವ್ ಸೊಡ್ನ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಭುರ್ಭ್ಯಾಂಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಇಂಡಿಯಾಕ್ ವ್ಹಚುನ್ 

ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪಾಟಿಂ ಯೇವ್ನ್ ಕಾಯಾಮ್ ತೆನ್ಕಾ ಆಫ್ರಿಕಾಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರ್ನ್ ಚಾ ಯೀ 

ನಿರ್ದಾರ್ ಹಾಂವೆ ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಕೆಲೊ. 

ಗಾಂವಾಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಇಂಡಿಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ತೆನ್ಕಾ ಆಫ್ರಿಕಾವಿಶಿಂ ಜಾಣ್ಚಾಯ್ 

ದೀವ್ನ್ ಆಪ್ರಿಕಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಇಂಡಿಯನ್ ಪರ್ತೆವಿಶಿಂ ಮಾಹೆತ್, ಮಾಂಯ್ಗಾಂವಾಚಿ 

ಖಬರ್ ವದ್ಗಾವ್ನ್ ಲೊಕಾ ಮಧೆಂ ಪಾಂಪಾಳಿಂ ಆನಿ ಸಮಾಜ್ ಎಕ್ಟೊಟ್ ಬಾಂದುನ್ 

ಹಾಡ್ಜೊಯೀ ಅವಶ್ಶ್. ಹಂ ಚಿಂತಾಪ್ಯೀ ಆಟಯ್ಲೆಂ. ತ್ಕಾ ಶಿವಾಯ್ ಹೂ ತೀನ್ 

ಪಾಂವ್ಹಾಂಚೊ ತಿರ್ಟೊ ಜೊ ಇಂಡಿಯನ್ ಲೊಕಾವಯ್ರ್ ಥಾಪ್ಲ್ಲೊ ತೊ ಪಾಟಿಂ 

ಕಾಡಯ್ದ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ನಿರ್ಟೊಗ್ ನಾ, ತೆಂವೀ ಮ್ಹಾಕಾ ಸುಸ್ತಾಲೆಂ. 

ಹಾಂವ್ ಗಾಂವಾಕ್ ಗೆಲೊಂ ಜಾಲ್ಕಾರ್, ಹಾಂಗಾಸರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬದ್ದೆಕ್ ಕಾಮ್ 

ಕರ್ಚೊ ಮನಿಸ್ ಮೆಳ್ದೆ ವಾಂದೆ ಜಾಲೆ. ನಿಮಾಣ ಆದಾಮ್ಜೀ ಮಿಯಾ ಖಾನ್ ಆನಿ 

ಪಾರ್ಸಿ ರುಸ್ತುಮ್ಜೀ ಹಾಂಚಿಂ ನಾಂವಾಂ ಆಯ್ಲಿಂ. ವ್ಕಾಪಾರ್ ಉದ್ಯಮ್ ಖಾತ್ಕಾಂತ್ 

ಆಸ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಹೆರಾಂಕ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ. ಜಾಲ್ಕಾರ್, ಹಾಂಚೆ ಪೈಕಿ ಬೋವ್ ಯೋಗ್ಕ್ 

ತಶೆಂ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಘೆಂವ್ಚೊ ಆನಿ ಸದಾಂಚ್ ಶ್ರಮದಾನ್ ಕರ್ದೊ ಕೊಣ್ ಆಸಾ? ತ್ಕಾ 
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ಶಿವಾಯ್' ಇಂಡಿಯನ್ ಲೊಕಾಕ್ ಪಸಂದ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಕೊಣ್ ಮೆಳಾತ್? ಹಾಂವೆ 
ಆದಾಮ್ಜೀ ಮಿಯಾ ಖಾನಾಚೆಂ' ನಾಂವ್ ಉಚಾರ್ಲೆಂ. ತೆಂ ಸೂಚನಾಬರಿಂ ನಹಿಂಚ್ 

ಮಾಂದುನ್ ಘೆತ್ಲೆಂ, ಬಗಾರ್ ನೊಂದಯ್ದೆಂ! ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಸಭಿಕಾಂಚ್ಕಾ ಜಮಾತಿನ್ 
ಹ್ಮಾ ನೇಮಕ್ಪಣಾಕ್ ಸಮ್ಮತಿ ದಿಲಿ ಆನಿ ಹಂಗಾಮಿ (017001೩7) ಕಾರ್ಯದರಿಕ್ 

ಸ್ಟಾಗತ್ ಕೆಲೊ. 

ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಜಮಾತೆಕ್ ಕ್ರಮೇಣ್ ರುಜು ಜಾಲೆಂ ಕೀ ಆದಾಮ್ಜೀ ಮಿಯಾ 
ಖಾನಾಚೆಂ ನೇಮಕ್ಪಣ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲಲೆಂ ಅತೀ ಯೋಗ್ಕ್ ಆನಿ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್. ಕೀ: 
ತೊ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲಲೊ ಸತೆವಂತ್, ನಿತಿವಂತ್ ತಶೆಂ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ಮನಿಸ್. ಕೊಂಗ್ರೆಸಾನ್ 

ತಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಮಂಜೂರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂಚ್ ಸರ್ವ್ ಸಭಿಕ್ ಸಂತೃಪ್್ ಪಾವ್ಲೆ. 

ಕೂಡ್ಲೆ ಹಾಂವೆ ದರ್ಕಾಪಯ್ಲ್ ಧರ್ಲೆಂ. ಆಗ್ಬೊಟಿಚೆಂ ನಾಂವ್ ಎಸ್. ಎಸ್. 

ಪಂಗೋಲಾ ಆನಿ ಪಯ್ಲಾಚೊ ಶೆವೊಟ್ ಕಲ್ಕತ್ತಾ. 

ಅಗ್ಟೊಟಿರ್ ಭೋವ್ ಥೊಡೆ ಪಯ್ದಾರಿ ಆಸ್ಲ್ಲೆ. ತಾಂಚೆ ಪೈಕಿ ದೋಗ್ 

ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆಫಿಸರ್ ಪಯ್ಸ್ ಕರ್ತಾಲೆ. ತಾಂಚೆಕಡೆ ಮ್ಹಾಕಾ ಬರೀ ವಳೊಕ್ ಜಾಲಿ. 

ಎಕ್ಲ್ಯಾಕಡ ಹಾಂವ್ ಸದಾಂಚ್ ಏಕ್ ವರ್ ಪುಣೀ “ಚೆಸ್” (ಚಿದುರಂಗ್) ಖೆಳ್ಳಾಲೊಂ. 

ಅಗ್ಬೊಟಿಚ್ಕಾ ದಾಕ್ತೆರಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತಮಿಳ್ ಭಾಸ್ ಶಿಕ್ಟೊ ಗಾಯ್ಡ್ ಬೂಕ್ ದಿಲೊ. 

ನತಾಲ್ ಸಂಸ್ಥಾನಾಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾಂಚ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳೊನ್ ಆಯ್ಲೆಂ ಕೀ ಉರ್ದು ಭಾಷೆಚಿ 

ಜಾಣ್ಟಾಯ್ ಅತೀ ಅವಶ್ಶ್. ಜರಿತರಿ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮುಸುಲ್ಮಾನ್ ಸಮಾಜೆಲಾಗಿಂ 

ಸಂಪರ್ಕ್ ಕರಿಜೆ ಆನಿ ತಮಿಳ್ ಭಾಸೆಚಿ ಮಾಹೆತ್ ತಶೆಂ ಪ್ರವೀಣತಾ ಜಾಯ್ಜೆ ನಿರಕ್ಷರಿ 

ಮೆಡ್ರಾಸಿ ಲೊಕಾಕಡೆ ಸಂಪರ್ಕ್ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಣೂನ್. 

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಪಯ್ಣ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಗೊರ್ಕಾ ಮನ್ಶಾಂಚ್ಕಾ ವಾಕ್ಮೂಲಾಂತ್ 

ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳೊನ್ ಆಯ್ಲೆಂ ಕೀ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಗ್ಬೊಟಿಚ್ಶಾ ಡೆಕ್ಕಾರ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ 

ಪ್ಯಾಸೆಂಜರಾಂ ಮಧೆಂ ಎಕ್ಲೊ ಚತುರ್ ಉರ್ದು ಭಾಸೆಚೊ ಪಂಡಿತ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣೊನ್. 

ತ್ಕಾ ಗೊರ್ಯಾ ಆಫಿಸರಾಕ್ ಲಾಂಬ್ ವಾಯ್ದ್ಯಾಚೆಂ ಉಗ್ದಾಸಾಚೆಂ ದೆಣೆ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ. ಏಕ್ 

ಪಾವ್ಟಿಂ ತಾಚ್ಕಾ ಗಿನ್ಶಾನಾಕ್ ಗೆಲ್ಲಿ ಗೋಷ್ಠಿ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ತಾಕಾ ವಿಸ್ರೊನ್ ವ್ಹಚಾನಾತ್ಲ್ಲಿ. 

ಮ್ಹಾಕಾ ಮಾತ್ರ್ ತಿಂ ಉಳ್ಳಿಂ ಬರೊಂವ್ಚಿಂ ಉರ್ದು ಅಕ್ಷರಾಂ ಉಗ್ಡಾಸ್ ದವರ್ನ್ 

ವೊಳ್ಕೊಂಕ್ ಕಶ್ಟ್ ಮಾರ್ಲೆ. ಹಾಂವೆ ಶಿಕ್ಷೆಂ ಸಾಧನ್ ದುಬಾರಿ, ತಿಬಾರಿ, ಕೆಲ್ಕಾರೀ 

ಮ್ಹಾಕಾ ತ್ಕಾ ಗೊರ್ಕಾ ಪ್ಕಾಸೆಂಜರಾಚಿ ಪಾಟ್ ಧರುಂಕ್ ಜಾಲೆಂಚ್ನಾ. 

ಚಾಲ್ತಿ ತಮಿಳ್ ಭಾಸ್ ಹಾಂವ್ ಶಿಕ್ಲೊಂ ಜಾಲ್ಕಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಧಾರಾಚೊ 

ತೆಂಕೊ ಸಹಜ್ ಪಾವುಲ್ನಾ. ಪುಣ್ ತಮಿಳ್ ಭಾಸೆಚೊ ಸಂಪೊ ಸರಳ್ “ಗಾಯ್ಡ್ 

ಬೂಕ್'' ತೊ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಸಹಾಯೆಚಿ ಗರ್ ನಾಕಾ ತೆಂ ಕಳಿತ್ ಜಾಲೆಂ. 
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ತಮಿಳ್ ಭಾಸ್ ಶಿಕ್ಟೊ ಅಭ್ಯಾಸ್ ತಶೆಂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್: ಇಂಡಿಯಾಕ್ ಪಾವ್ಚ್ಯಾ 

ಉಪ್ರಾಂತ್ಯೀ ಚಾಲು ದವರಿಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಮ್ಹಜೊ ಉದ್ದೇಶ್ ನಿರ್ಫಳ್ ಜಾಲೊ. ,. 

ಮ್ಹಜೆಂ, ಬಹುತೇಕ್, ಶಿಕ್ಷೆಂ ಕಾಮ್ ಹಾಂವೆ. ಜಯ್ಲಾಂತ್ ಕೆಲೆಂ... 1893 

ಉಪ್ರಾಂತ್ಲೆಂ ಶಿಕಾಪ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಹಾಂವೆ ಜಯ್ಲಾಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾಂಚ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ತಮಿಳ್ ಆನಿ 

ಉರ್ದು ಭಾಸೊ ಹಾಂವ್ ಶಿಕ್ಲ್ಲೊಂ ಜಯ್ಲಾಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾಂಚ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ತಮಿಳ್, 

ತೆನ್ಕಾ ಆಫ್ರಿಕಾಚ್ಕಾ ಜಯ್ಲಾಂತ್ ಆನಿ ಉರ್ದು “ಯರಾವ್ನಾ'' ಜಯ್ಲಾಂತ್. ಪುಣ್, 

ಮ್ಹಾಕಾ ತಮಿಳ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಜೀಬ್ ಘೊಳಾನಾಸ್ಲಿ. ಅಶಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ 

ಶಿಕ್ಲ್ಲ್ಯಾಬರಿಂಚ್ ಅಭ್ಯಾಸ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ವಿಸ್ರೊನ್ ವ್ಹಚೊಂಕ್ ವೇಳ್ 

ವ್ಹಚಾನಾತ್ಲ್ಲೊ. | 

ಆತಾಂಯೀ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾ ಕೀ ತಮಿಳ್ ಆನಿ ತೆಲುಗು ಭಾಶೆಂತ್ 
ನೆಣಾರ್ಪಣಾಂತ್ ಆಸ್ದೆಂಯೀ ಅಂಧ್ಯಾರಾಂತ್ ಆಸ್ಲಂಯೀ ಏಕ್ಚ್. ಇಂಡಿಯಾಚ್ಕಾ 

ತಮಿಳ್, ತೆಲುಗು (ದ್ರಾವಿಡ್) ಭಾವಾಂನಿ ದಾಕಯಿಲ್ಲೊ ಮಯ್ಸಾಸ್ ಹಾಂವ್ ತೆನ್ಮಾ- 

ಆಫ್ರಿಕಾಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ಜಾವ್ನಾಸಾ ಅಮೊಲಿಕ್. ತಾಂಚ್ಕಾ ಮೊಗಾ ಮಯ್ದಾಸಾಚೆಂ 

ಯಣ್ ಫಾರಿಕ್ ಕರುಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕೆದಿಂಚ್ ಸಾಧ್ಕ್ ಜಾಂವ್ಡೆಂ ನಾ. ತಾಂಚೊ 

ಎಕ್ಟೊಟ್, ಮೋಗ್ ತಶೆಂ ತ್ಕಾಗ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಸಂಪೂರ್ಡ್ ತಶೆಂ ಅಗಾಧ್. 

ಹರೈಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ, ತಮಿಳ್, ತೆಲುಗು ಭಾವ್ ಭಯ್ಲಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೆಟ್ತಾನಾ ಆಬೈ 

ದಿಸ್ತಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಜೀವ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಫಟಾರ್ ಮ್ಹಜೊ ಸಂಪರ್ಕ್ ತಶಂ ಆಮಿ 

ತೆನ್ಕಾ ಆಫ್ರಿಕಾಂತ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಕೆಲ್ಲೊ ಸಾಕ್ರಿಫಿಸ್, “ಸತಾಚಿ ಆನಿ ನಿತಿಚಿ ರುಜ್ವಾತ್ 

ಉಕಲ್ನ್ ಧರ್ದಾ ಖಾತಿರ್.'' ತೆ ನಿರಕ್ಷರಿ, ಜಾಲ್ಕಾರ್ ಜಾಣ್ವಾಯೆಚ್ಛಾ ದೆಣ್ಮಾಂನಿ 

ಪರಿಪಿಕಾಯೆನ್ ಪಾವ್ಲ್ಲೆ. ತರೀ ದಾದ್ದೆ ತಶೆಂ ಬಾಯ್ತೊ ಶಿಕಾಪ್ ನಾಸಾನಾ 

ಅಂದ್ಭ್ಯಾಪಣಾಚ್ಕಾ ಪಾತಾಳಾಂತ್ ಸರ್ವ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಪುಲ್ಗತ್ರ್ ಭೊಗ್ತಾಲೆ. “ಸತ್ ಆನಿ 

ನಿತಿ” ಖಾತಿರ್ ತಾಣಿಂಯೀ ತ್ಕಾಗ್ ಕೆಲಾ, ತ್ಕಾ ರುಜಾಂತ್ ತಾಣಿಂಯೀ ಸರ್ವಸ್ಟ್ 

ದೆವಾಕ್ ಸಮರ್ಬಿಲಾಂ. ತೆನ್ಮಾ ಆಫ್ರಿಕಾಂತ್ ಬಹುಮತ್ ಮ್ಹಜಿ ಸೈನಿಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲ್ಲೆ 

ಕೂಲಿ. ತ್ಕಾ “ಕೂಲಿ ಸೈನಾ''ಚೊ ಮುಖೆಲಿ ಹಾಂವ್ ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಪಯ್ತಾಲೆ “ಕೂಲಿ 

ಬ್ಯಾರಿಸ್ಟರ್ - ವಕೀಲ್.'' ಆಮ್ಚಾ ವಯ್ಲೆಂ ಗುಲಾಮ್ಪಣಾಚೆಂ ಕಂಠಕ್ ನಿವಾರ್ದೆ 

ಖಾತಿರ್ “ಸತ್ ಆನಿ ನಿತಿಕ್'' ರುಜ್ವಾತೆಚೆಂ ಜಯ್ಕ್ ಹಾಡ್ಜ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಆಮಿಂ 

ಎಕ್ಟೊಟ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಮ್ಹಜ್ಮಾ ಮಡ್ಕರ್ ತಮಿಳ್ ಭಾಶೆನ್ ಹಾಂವ್ ತಾಂಚೆಕಡೆ ಸಂಪರ್ಕ್ 

ಕರ್ರಾಲೊಂ. ಜಾಲ್ಕಾರ್, ತಾಂಕಾಂ ಮಡ್ಕರ್ ಹಿಂದಿ ವ ಥೊಡೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಬ್ಬ್ಯೀ 
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ಅಶಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ಜಿವಾಳ್ ದವರುಂಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಅತಿರೇಕ್ ಕಷ್ಟ್ 
ಮಾರುಂಕ್ ನಾಂತ್. 

_ ತೆಲುಗು ಭಾಶೆಚಿಂ ಕೇವಲ್ ಅಕ್ಬರಾಂ ಮಾತ್ರ್ ಹಾಂವ್ ಶಿಕ್ಲೊಂ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ 

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ರಾಟಾವಳಿಂನಿ ತಶೆಂ ರಾಜಕೀಯ್ ವಾತಾವರಣಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಹ್ಯೊ ಭಾಸೊ 
ಶಿಕೊಂಕ್ ಅಸಾಧ್ಕ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಣಿಂ ಹಿಂದಿ ಶಿಕೊಂಕ್ ಕ್ರಮ್ ಘೆಂವ್ಚೆಂ ಸಹಜ್. 

ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನೆಣಾಸ್ತಿಲೆ ಕಾಮ್ಲಾರ್ ತೆನ್ಮಾ ಆಫ್ರಿಕಾಂತ್ ಕಿತ್ಲಿ ಮಡ್ಮರ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಹಿಂದಿ 

ಭಾಸ್ ಉಲಯ್ತಾಲೆ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಉಲಂವ್ಚೆ ಇಂಡಿಯನ್ ತೆನ್ಕಾ ಆಫ್ರಿಕಾಂತ್ ಹಿಂದಿ. 

ಶಿಕೊಂಕ್ ಕೆದಿಂಚ್ ಉಮೆದ್ ದಾಕಯ್ದಾತ್ಲ್ಲೆ. ತಾಂಚ್ಕಾ ತಕ್ಷೆಂತ್ ಖಂಚೊನ್ 

ಬಸ್ಲ್ಲೆಂ ಕೀ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಸ್ ಶಿಕ್ಲ್ಹ್ಯಾಫರಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಗಾಂವ್ಚಿ ಭಾಸ್ ಶಿಕ್ಜಿ ಗರ್ 

ನಾ ಮ್ಹಣೊನ್. 

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದರ್ಕಾ ಪಯ್ಣಾಚ್ಕ್ಮಾ ಆಗ್ಬೊಟಿಚೊ ಕ್ಕಾಪ್ಟನ್ ಮ್ಹಜೆಕಡೆ ಪರಸ್ಪರ್ 

ಸಳಾವಳಿನ್ ಮಿತ್ರ್ ಜಾಲೊ. ತೊ “ಪ್ಲೀಮತ್ ಬ್ರದರ್ಸ್? ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ತಂಡಾಚೂ 

ಸಾಂದೊ. ಆಮ್ಚೆಂ ಸಂಭಾಷಣ್ ದರ್ಕಾ ಪಯ್ಲಾವಿಶಿಂ ನಹಿಂ. ಆಮಿ ಧಾರ್ಮಿಕ್ 

ರುಜ್ವಾತಿವಿಶಿಂ ವಾದ್ ವಿವಾದ್ ಕರ್ದಾಲ್ಮಾಂವ್. ತಾಣೆ ಧರ್ಮಾಮಧೆಂ ಆನಿ ವಾಸ್ತವಿಕ್ 

ನಿತಿ ತತ್ವಾಂ ವಿಶಿಂ ಅಧ್ಯಯನ್ ಕೆಲೆಂ. ಕ್ರಿಸ್ತಿ ಪವಿತ್ರ್ ಪುಸ್ತಕಾಂತ್ಲಿಂ ಸತಾಂ ಆನಿ 

ಮಂದಾಮೆಂತ್ ತಾಣೆ ಉಲ್ಲೇಖ್ ಕೆಲೆ. “ಸಂಪೆಂ ಸರಳ್ ಸತ್'' ಜಾವ್ನಾಸಾ ಮಹೋನ್ನತ್ 

ತತ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮಿರಣಾಕ್ ಜವಾಬ್ ಲಾಬ್ಲಿ. 

ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ, “ಜೆಜು ಜಾವ್ನಾಸಾ ಸತ್'' ಆ. “ಸತ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ 

ದೇವ್”. ಜೆಜು ಥಂಯ್ ಪಾತ್ಮೆಲ್ಲೊ ಕೆದಿಂಚ್ ಬುಡೊಂಕ್ ನಾ ಆನಿ ಬುಡ್ಡೊ ನಾ ಕೀ, 

ಹೊ ವಾದ್ ಆಯ್ಕಾತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ತೆನ್ಕಾ ಆಫ್ರಿಕಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಪ್ಲೀಮತ್ ಬ್ರದರಾಂಚೊ 

ಉಗ್ಡಾಸ್ ಆಯ್ಲೊ. | 

ತೊ ಫುಡೆಂ ಮುಂದರುನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ: ಧರ್ಮಾಂಚ್ಮಾ ನಿಬಾನ್ ಧಂಡೊದ್ಧಿ, 

ಸಾಕ್ರಿಫಿಸ್ ಕರೊ, ತಶೆಂ ಜಿಂಜ್ವಾರ್ ಕರ್ದೊ ವೃರ್ಥ್- ದೆವಾನ್ ದಿಲಾಂ ಖಾಣ್ - 

ಮಾಸ್ ಮಾಸ್ಟಚೆಂ, ಪಾಲೊ ಫಳಾಂಚೆಂ, ತಶೆಂ ಗೊಂವಾಂ ಶಿತಾಚೆಂ ಮನ್ಶ್ಯಾಚಿ ಭುಕ್ 

ಥಾಂಬಂವ್ಕ್. ದೆಕುನ್ ಜಿಂಜ್ವಾರ್ ಕರಿಜೆ ಕಿತ್ಕಾಕ್? ದೆವಾನ್ ರಚ್ಲ್ಲಿಂ ರಚ್ನಾಂ, 

ದಿಲ್ಲೆಂ ಖಾಣ್ ಪೀವನ್ ಕಿತ್ಕಾಕ್? ದಾಧೊಶಿ ಖ್ಹಾವ್ನ್ ಜೇವ್ನ್ ವಾಡೊಂಕ್ ಆನಿ 

ವಾಂಚೊಂಕ್. 

ತರ್ ತಾಚ್ಕಾ ವಾದಾಕ್ ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಕ್ ಮಸ್ಟ್ ಫರಕ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ. 

ಆಮಿ ಎಕಾಮೆಕಾಚ್ಕಾ ತರ್ಕ್ ವಿತರ್ಕಾಂತ್ ಜಿಕೊಂಕೀ ನಾ, ಸಲ್ವೊಂಕೀ ನಾ! 
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ಚೊವೀಸ್ ದಿಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಮ್ಚಿ ಆಗ್ಬೊಟ್ ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಡೊಕಾಕ್ ಪಾವ್ಲಿ ಆನಿ 

೦ಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಂವೆ ಮುಂಬಯಿಕ್ ರಯ್ಲಾ ಪಯ್ಲ್ ದರ್ಷ್ಲೆಂ. 

ಟಿಂ ಇಂಡಿಯಾಂತ್ 

ಆಮ್ಚಿ ಮುಂಬಯ್ ವ್ಹೆಚಿ ರಯ್ತ್ಗಾಡಿ ಲಗ್ಬಗ್ ಮುಕ್ಕಾಲ್ ಘಂಟೊ 

ಲ್ಲಾಹಾಬಾದ್ ಠಾಣ್ಕಾಂತ್ ಥಾಂಬ್ಲಿ. ಹ್ಕಾ ಕುಸ್ಕುಟ್ ಭೆಟ್ಟಳಿಚೊ ಬರೊ ಪ್ರಯೊಗ್ 

ರ್ಹ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಠಾಣ್ಮಾ ಭಿತರ್ ಭೊಂವೊನ್ ಸ್ವಂತ್ ಪ್ರವಾಸ್ ಪರಿಚಯ್ ಗ್ರೇಸ್ಟ್ 

ರ್ಹೊ ಹೊ ಸುಸಂದರ್ಸ್ ಹಾಂವೆ ವಾಪರ್ಲೊ. ತ್ಕಾ ಶಿವಾಯ್ ವೊಕ್ತಾಂಚ್ಕಾ 

ಖಾನಾಕ್ ವ್ಹಚೊನ್ ಹೊಡಿಂ ವೊಕ್ತಾಂ ಫೆಂವ್ಚಿಯಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಗರ್ ಆಸ್ಲ್ಲಿ. ಪುಣ್ 

ಫೊಕ್ತಾಚೊ ಆಂಗ್ಲಿವಾಲೊ ವಿಶೇಷ್ ನಿಧಾನಿ ಮನಿಸ್. ತಾಚಿ ಸವ್ಯಾಸಾಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ 

ಠಿಣ್ ಮ್ಹಾರಗ್ ಪಡ್ಲಿ. ಆನಿ ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ಪಯ್ದಾಚ್ಛಾ ದುಸ್ಲಿತೆಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲಿ. 

ಮಾಣ ವಕ್ತಾಂ ಆಪ್ಣಾವ್ನ್ ರೈಲ್ವೆ ಠಿಕಾಣ್ಕಾ ಭಿತರ್ ಸರ್ವಾಂ ಸರ್ತಾನಾ ಆಬೈ ರೈಲ್ ಗಾಡಿ 

೦ಕ್ರಾಟ್ ಮಾರಿತ್ ಕಾಳೂ ಧುಂವೊರ್ ಸೊಡಿತ್ ಸುಟ್ಟಿಚ್! 

“ತುಜ್ಕಾ ಖಾತಿರ್ ಗಾಡಿ ಏಕ್ ಮಿನುಟ್ ಚಡ್ತಿಕ್ ಠರಾಯ್ಲೆಲಿ. ತರೀ ವ್ಯರ್ಸ್. 

ತುಜಿ. ಸಾವ್ಳಿ ಪರ್ಕಾಂತ್ ದಿಷ್ಟಿಕ್ ಪಡ್ಲಿನಾ. ದೆಕುನ್ ತುಜೊ ಪಯ್ಲಾ ಸಾಮಾನ್ 

ಗಾಡಿಯೆ ವಯ್ಲೊ ತುರ್ತಾನ್ ದೆಂವಯ್ದ್ಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಗಾಡಿ ಸುಟ್ಟಿ” ಮ್ಹಣಾಲೊ 

ಸ್ಟೇಶನ್ ಮೆನೇಜರ್. 

ವ್ಹಯ್, ರೈಲ್ ಗಾಡಿ ಚುಕ್ತಿ ಆನಿ ಮ್ಹಜೆಂ ರಯ್ಹಾ ಪಯ್ಲ್ ದುಸ್ಬಟ್ಟೆಂ. ತರೀ 

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ಕಾರ್ಕಕ್ರಮಾಚಿ ವಳಾಪಟ್ಟಿ ವಿಶೇಸ್ ಗುಸ್ಪಡೊಂಕ್ ಸೊಡ್ಡ್ಲಿನಾ. 

ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಮ್ಹಾಕಾ ವೇಳ್ ಉಣೊ, ಅವ್ಕಾಸ್ ಕನಿಷ್ಟ್ ತರೀ ಹಾಂವೆ “ಪಾಯೊನಿಯರ್'' 

ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ದಿಸಾಳ್ಕಾಚ್ಕಾ ಸಂಪಾದಕಾಕ್ ಭೆಟ್ಟಿ ಬಂದಬಸ್ತ್ ಕೆಲಿ ಕೀ ತವಳ್ ಹಂ ಪತ್ರ್ 

ಆನಿ ತಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಮಿ.ಚಜ್ನೀ ಭಾರತಾಚ್ಕಾ ತತ್ತು » ವಿರೋಧ್ ಬರಯ್ತಾಲೊ 

ಅನಿ ಹೆರಾಂಚಿಂ ಲೇಖನಾಂ ಛಾಪ್ಲಾಲೊ. ಇಂಡಿಯಾಚೊ ಲೋಕ್ ನೀಚ್ ಆನಿ 

ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ತಯಾರ್ ನಾಮ್ಲ ಣೊನ್ ತಾಂಚಿಂ ಮಾನವ್ ಹಕ್ಕಾಂ ಮಸ್ತುನ್ 

ಆನಿ ಚಿಲ್ಲುನ್ ಬರಯ್ತಾಲೊ. ತವಳ್ ತ್ಕಾಚ್ ಸಂಪಾದಕಾಚೊ ಪೂತ್ಯಿ ತ್ಕಾ 

ಪತ್ರಾಚ್ಮಾ ಸಂಪಾದಕೀಯ್ ಮಂಡಳೆಚೊ ಸಾಂದೊ ಜಾವ್ನಾಸೂನ್ ದಿಸ್ಪೂಡ್ತೆಂ ಆಡಳ್ತೆಂ 

ಸಳೆತಾಲೊ. 

ಮ್ಹಾಕಾ ಅವಶ್ಶ್ ಜಯ್ ಆಸ್ಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ್ ಹರ್ಕೇಕಾ ಲೇಖಕಾಚಿ, ಪ್ರತ್ಕೇಕ್ 

ಜಾವ್ನ್. ದೈನಿಕ್ ಪತ್ರಾಂಚ್ಕಾ ಸಂಪಾದ್ಭ್ಯಾಂಚಿ. ದೆಕುನ್ ಮಿ. ಚಜ್ನೀಕ್ ಹಾಂವೆ 

ಹಾತ್ ಪತ್ರ್ ಧಾಡ್ದೆಂ ತಿಳ್ಸುನ್ ಮ್ಹಜಿ ಪಯ್ಲಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ದೆಕುನ್, “ಹ್ಯಾ ಭೆಟ್ಟೊಳೆಚ್ಛಾ 
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ಸಂದರ್ಬಾಚೊ ಬರೊ ಪ್ರಯೋಗ್ ಕರ್ಗೆ ಖಾತಿರ್ ಹಾಂವ್ ಖಾಸ್ಗಿ ಸಂದರೃನಾಕ್ 

ಅವ್ಕಾಸ್ ಮಾಗ್ತಾಂ. ಕೀ ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ಮ್ಹಾಕಾ. ಪಯ್ಣ್ ಮುಂದರುಂಚಿ ವ್ಯವಸ್ತಾ 
ಕೆಲ್ಮಾ” ಮ್ಹಣ್. | 

ಮಿ. ಚಜ್ನೀನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕೂಡ್ಲೆ ಸಂದೇಶ್ ಪ್ರತಿಪಾವಿತ್ ಕೆಲೊ ದೀವ್ನ್ 
ಅವ್ಕಾಸ್ ಸಂದರೃನಾಕ್. 

ಮಿ.ಚಜ್ನೀನ್ ಸಂಪಾದ್ಬ್ಯಾಚ್ಮಾ ಘಮಂಡ್ ಬಸ್ಕೆರ್ ಬಸೊನ್ ವ್ಹಡಾ ತಾಳ್ಮೆನ್ 
ಮ್ಹಜೆಂ ಸಂದರೈನ್ ಫೆತ್ತೆಂ ಆನಿ ವಾಜ್ಮೂಲ್ ಫುಡೆಂ ಸಹಕಾರ್ ಭಾಸಾವ್ನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ. 
“ಹಾಚ್ಮಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತುಜಿಂ ಲೇಖನಾಂ, ಸಂದರ್ರನಾಂ ಆನಿ ಶಾಂತಿ ಠಶರಾವ್ ಮ್ಹಜಾ 
ಪತ್ರಾರ್ ಲಿಖ್ಲ್ಯಾರ್ ಹಾಂವ್ ವಾಚುಂಕ್ ಅತ್ರೆಗ್ರೊಲೊಂ. ಜಾಲ್ಕಾರ್, ದೇಶೀ 
ಲೊಕಾಚೊ ಸಂದೇಶ್ ಉಕಲ್ಟ್ ಧರುಂಕ್ ತಾಂಚಿಂ “ಮೂಳ್ಭೂತ್ ಹಕ್ಕಾಂ” 
ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರ್ನ್ ಗೊರ್ಕಾ ಸರ್ಕಾರಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಕೆದಿಂಚ್ ನೆಗಾರ್ ಕರ್ಹೊಂನಾ. ಅಶೆಂ 
ಮ್ಹಜೆಂ ದೈನಿಕ್ ಪತ್ರ್ ದೇಶಿ ಲೊಕಾಚೆಂ ದಿಸಾಳೆಂ ಕರ್ನ್ ಸೊಡ್ಡೊ ನಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ 
ತೊ. 

ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಳೆಂ “ತುಜ್ಕಾ ಪತ್ರಾರ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಾವಿಶಿಂ ನಿತಳ್ ಆನಿ ಅಪುಟ್ ಸತ್ 
ಫಾಯ್ಸ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಪುರೊ. ಸತ್ ಆನಿ ನೀತ್ ಉಕಲ್ಲ್ ಧರ್ನ್ ದೇಶಿ ಲೊಕಾಚೆಂ 
ಮಾನವ್ ದಾಯ್ಜ್ ನೆಗಾರ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾನಾ ಮೂಳ್ಭೂತ್ ಹಕ್ಕಾ ತಾಂಕಾಂ ಲಾಗು 
ಜಾಯ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಕೆಲ್ಕಾರ್ ಪುರೊ ಕೀ ಸತ್ ಆನಿ ನೀತ್ ಕೊಣಾಯ್ದೊ ಖಾಸ್ಗಿ ಸೊತ್ತು 

ನಹಿಂ ತಿಂ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್ ಜನ್ಮಾದಾಯ್ದ್ಹಾಚಿಂ ಹಕ್ಕಾಂ'' ಮ್ಹಣೊನ್ ಹಾಂವ್ ಮೆಕ್ಳೊ 

ಜಾಲೊಂ. 

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಉರ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಅಮೊಲಿಕ್ ವೆಳಾಚೊ ಬರೊ ಪ್ರಯೊಗ್ ಕರ್ದಾ ಖಾತಿರ್ 

ತ್ರಿವೇಣಿ ನಂಯ್ ದೆಗೆರ್ ಸವಾರಿ ಮಾರ್ಲಿ. ಉದ್ಕಾ ಲೊಟಾಚ್ಕಾ ಬಳಾನ್ ಆನಿ: 

ನಿರಂತರ್ ಪಡ್ಡಾ ಸುಳಿಯೆನ್ ದೆವಾಚಿಂ ಮಹಿಮಾಂ ರೂಪಿತ್ ಜಾತಾಲಿಂ. ಕ್ಷಣಿಕ್ 

ವೇಳ್ ಧಟಸ್ ರಾವ್ಲೊಂ. ಥೊಡ್ಕಾ ವೆಳಾನ್ ಹಾಂವ್ ಪ್ರವಾಸ್ ಮುಂದರುನ್ 

ಗೆಲೊಂ ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ಕಾಮಾಂಚಿ ಮಾಂಡಾವಳ್ ಆಯ್ತಿ ಕೆಲಿ. 

“ದಿ ಪಯೊನಿಯರ್'' ದಿಸಾಳ್ಕಾಚ್ಕಾ ಸಂಪಾದಕಾಕ್ ಅವ್ಜಿತ್ತ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಹಂ 

ಸಂದರೃನ್ ಮ್ಹಕಾ ಪಾಟಿಂ ತೆನ್ಕಾ ಆಫ್ರಿಕಾಚ್ಯಾ ನತಾಲ್ ಸಂಸ್ಥಾನಾಕ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ನಂತರ್ 

ಮ್ಹಾಕಾ ಕಠೀಣ್ ಖರಾಯೆಕ್ ಪಡ್ಲೆಂ. ಗೊರ್ಮಾ ಗೂಢಚಾರಿಂನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಅನಾವಶೆಂ 

ಪಾಸ್ ಮಾಂಡುನ್ ದವರ್ನ್ ತ್ಕಾ ಅಡ್ಕಳೆಂತ್ ಪಡ್ನಲೊ ಮ್ಹಣೂನ್ ತೆ “ಮೀಟ್ 

ಆನಿ ಖೊಲೊ' ಘೆವ್ನ್ ರಾಕೊನ್ ಪಾರೊತ್ ಕರ್ತಾಲೆ. ತರೀ ತಾಂತುಂಯಿ ತೆ ಸಲ್ವಾಲೆ. 

ನಿಮಾಣೆ ಮ್ಹಾಕಾ ನ್ಕಾಯ್ ವಿಚಾರ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಅತಿರೇಕ್ ಆನಿ ಅವಿವೇಕ್ ದಂಡ್ಸೊಣೆಕ್ 
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ಳಗ್ ಕೆಲೊ ಭೆಷ್ಟೆಂ ತರೀ ಸತಾವ್ನ್ ತಾಚೆ ವಯ್ಸ್ ಧಂಡ್ ಥಾಪ್ಲೊ'' ಕಾರಣ್ 

ಚಾರ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಭಾರ್ ವರ್ಸಾಂಚೊ ಸರ್ಸಿಭರ್ಕಿ ಅಪ್ರಾದ್ ಅನ್ಯಾಯ್ ಮಾಂಡುನ್ 

ಚೆಂ ನಾಂವ್ ನಾತ್ಲ್ಲ್ಯಾ `ವ್ಯಾಜ್ಕಾಂಚೆಂ : “ಕ್ರಿಮಿನಲ್ `ದಸ್ತವೇಜ್ ಕರ್ಸ್ ಅಪ್ರಾದಿ, 
ಟೊ, ದಗಲ್ಟಾಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮ್ಹಣೊನ್ 'ವ್ಯಾಜ್ಕ್ ಮಾಂಡುನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಖಾಸ್ಗಿ 

ಯ್ಲ್ಯಾರ್ ತಿಬೊ ಕರ್ನ್ ಕಾಯಾಮ್ ಹಾಂವ್ ಶಕ್ಕಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮ್ಹಣೊನ್ ನೊಂದಯ್ಲೆಂ! 

ಪಾಟಿಂ ಇಂಡಿಯಾಂತ್ “ ದಿ ಪಯೊನಿಯರ್'' ಪತ್ರಾಚ್ಮಾ ಸಂಪಾದಕಾಕಡೆ 

೦ದರೃನ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ದುಸ್ರ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾ ಹಾಂವ್ ರಾಜ್ಕೋಟ್ ಪಾವ್ಹೊಂ. ಕೂಡ್ಲೆ 

ನ್ಯಾ ಆಫ್ರಿಕಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಇಂಡಿಯನ್ ಲೊಕಾಚ್ಕಾ ದುಸ್ಲಿತೆ ವಿಶಿಂ ಹಾಂವೆ ಬರೊಂವ್ಕ್ 

ರು ಕೆಲೆಂ. ಹೆಂ ಪರಿಪೂರ್ಸ್ ರಿತಿನ್ ಬರೊವ್ನ್ ಛಾಪುಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ವರ್ಫ್ ಏಕ್ 

ಗ್ಲೆಂ. ತಾಚೆಂ ಕವರ್ ಪಾಚ್ಚೆಂ ಆಸ್ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತ್ಕಾ ಕಡ್ತಿಲೆಕ್ ನಾಂವ್ಚ್ ಪಡ್ಲೆಂ 

ಪಾಚ್ಚಿ ಕಡ್ತಿಲ್” ಮ್ಹಣೊನ್. ತ್ಕಾ ಕಡ್ತಿಲೆಂತ್ ಕೊಣಾಕ್ಚ್ ದುಖಾನಾತ್ಲ್ಯಾ ಬರಿಂ 

೦ಪ್ಕಾ ಸರಳ್ ಭಾಷೆನ್ ಹಾಂವೆ ಇಂಡಿಯಾಚ್ಕಾ ಲೊಕಾಚಿ ಪರಿಗತ್ ವಿವರುನ್ 

ಸರಯ್ದಿ. 

ಹ್ಯಾ ಕಡ್ತಿಲೆಚ್ಕೊ ಧಾ ಹಜಾರ್ ಪ್ರತಿಯ್ಕೊ ಛಾಪುನ್ ಹರೈಕಾ ದೈನಿಕ್ ಪತ್ರಾರ್ 

ನಾಯ್ಕ್ ಕೆಲ್ಕೊ. ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಚಳವಳೆಚ್ಮಾ ಮುಖೆಲ್ಮಾಂಕ್ ಆನಿ ದಿ ಪಯೊನಿಯರ್ 

ತತ್ರಾಕ್ಯಿ ಧಾಡ್ನ್ ದಿಲ್ಕೊ. ದಿಸಾಳ್ಕಾಂಚ್ಕಾ ಸಂಪಾದ್ಭ್ರಾಂನಿ ಉಲ್ಲೇಖ್ ಕೆಲೊ. ಹ್ಕಾ 

ಡ್ತಿಲೆಚೊ ಸಾರಾಂಶ್ “ರೊಯ್ಟರ್ ಖಬ್ರೆ ಮಾಜೊ' ಪ್ರತ್ಕೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಾಂತ್ 

3ನಿ ತೆನ್ಕಾ ಆಫ್ರಿಕಾಂತ್ ಖಬರ್ ಗಾಜೊಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. "ಲ್ಹಾನ್ ಕರ್ಲಿ ಮಹಾನ್ 

ಾಚೊ ಪರಿಣಾಮ್” ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವೊ! ಥೊಡ್ಕಾ ಪತ್ರಾಂನಿ ಚಾಲ್ತಿ ಖಬರ್ ಆಸ್ಲ್ಲಿ 

ದ್ಭುತ್ ಆನಿ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಘಡಿತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಬರಿ ಪಿಂತ್ರಾಯ್ಲೆಂ. ತೇಂಯಿ ಮ್ಹಜ್ಮಾ 

ಾಂವಾನ್. ಆನಿ ಅಶೆಂ ಚಡಾವತ್ ಹರೈಕಾ ದಿಸಾಳ್ಕಾರ್ ಹ್ಯಾ ವಿಶೆಂತ್ ಖಬರ್ 

ಚಾರ್ ಜಾಲಿ. 

ಹಿ ಕಡ್ತಿಲ್ ಬರೊವ್ನ್ ಕೊಣಾಕ್ಚ್ ದುಖಾನಾಶಂ ವಾರ್ತಾ ಪತ್ರಿಕಾಂನಿ ಫಾಯ್ಸ್ 

ರ್ಲೈೆಂ ಸುಲಭ್ ಕಾಮ್ ನಹಿಂ. ಜರಿತರಿ ಹಂ ಕಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ಕಾಮ್ಲಾರಾಂಕ್ ಚಾಲ್ತ್ಯಾ 

ರಿರ್ ಶರಾಯ್ಲಲೆಂ ಜಾಲ್ಕಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಅತಿರೇಕ್ ಖರ್ಡ್ ಪಡ್ತೊೂ. ಹಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಕಾಮ್ 

`ರಿಸರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲ್ -ಭರ್ಲಾಂನಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಚ್ಕಾ ರಜೆ ದಿಸಾಂನಿ 

ಲೆಂ. ಮಾತ್ರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಪರ್ಮ್ಯೊ ಟಪ್ಪಾಲ್ ಚಿಟಿ ಆನಿ ತಾಚೆ ವಯ್ರ್ ದೆವಾಚೆಂ 

ನುಗ್ರಹ್ ತಶೆಂ ಪುನೆಂ ಮಾಗ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ತಾಂಚ್ಕಾ ಶ್ರಮದಾನಾನ್ 

ಮ್ ಶೀಘ್ರ್ ಜಾಲೆಂ. ತೆಂ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಮ್ಹಜೆಂ ಪ್ರಥಮ್ ಪ್ರಯೋಗಿಕ್ ಯತ್ನ್ 

ುರ್ಲ್ಯಾಚ್ಮಾ ಐಚ್ಛಿಕ್ (Voluntary) ಕಾಮಾನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ತೆಂ. ತಾಂತ್ಲೆ ದೋಗ್ ಭುರ್ಲೆ 

'ಜೂನೀ ಮ್ಹಜೆ ಮಿತ್ರ್ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್. 
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ತ್ಕಾ ವರ್ಸು ಮುಂಬಂಯ್ಕ್ ಪ್ಲೇಗ್ ಪೆಸ್ಟ್ ಪಿಡಾ ಪಡೊನ್ ತುರ್ತ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಯ್ತಿ 
ಜಾಲಿ! ಲೋಕ್ ಭಿಯೆಲೊ ಆನಿ' ಉಚಾಂಬಳ್ ಜಾಲೊ. ಪಿಡೆಚೊ ವೊಸೊ ವಿಸ್ತಾ ರ್ತಾ 
ಮ್ಹಣೊನ್ ದುಸ್ಟಡ್ಲೊ. ರಾಜ್ಕೋಟ್ ಠಾಣ್ಕಾಕ್ ಹೊ ವಿಕಾಳ್ ವೊಸೊ ವಿಸ್ತಾರ್ತಲೊ 
ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಬರಿ ಗಾಂವಾರ್ ಗಾಬ್ ಪಡ್ಲಿ. ಭಲಾಯ್ಕೆ ಖಾತ್ಕಾಂತ್ ಶ್ರಮದಾನ್ ದೀಂವ್ಕ್ 
ಸ್ವಯಮ್ಸೆವಕಾಂಕ್ ಹಾಂವೆ ಅರ್ಹಿ ಘಾಲಿ. ಮ್ಹಾಕಾ “ತುರ್ತ್ ಸೆವಾ ಮಂಡಳಿನ್” ಭರ್ತಿ 
ಕೆಲೊ. ಹಾಂವ್ ತಾಂಚೊ ಸಾಂದೊ ಜಾಲೊಂ. ತಾಣಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ತಾಂಚ್ಕಾ ಶ್ರಮದಾನ್ 
ಮಂಡಳರ್ ಘಾಲೊ. ಮ್ಹಾಕಾ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಮುನಿಸಿಪಲ್ ಕಾಕ್ಸಾಂ ಸಾಫ್ಸುಫ್ ಕರ್ಚೆಂ 

ಕಾಮ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ. ಮ್ಹಜ್ಮಾ ಕಾಮಾಕ್ ಮೆಚ್ಚೊನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಶ್ರೇಷ್ಠ್ ತೋಟಿಚೊ 
ಹುದ್ದೊ ಮೆಳ್ಳೊ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ್ ನಿತಳಾಯೆ ವಿಶಿಂ ಹಾಂವೆ ವಿಶೇಷ್ ಉರ್ಬಾ ದಾಕಯ್ದಿ. 

ತನ್ನಿ ಮಂಡಳೆನ್ ಕಾಮ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಜಾಲಾಂಗೀ ನಾ ತೆಂ ತಪಾಸುಂಕ್ ಪರೀಕ್ಷಾಧಿಕಾರಿಕ್ 

ಧಾಡ್ಲೂ. ತಾಣೆಂಯಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಮಾಂ ವಿಶಿಂ ಬರೀ ವರ್ದಿ ಧಾಡಿ. 

ಪುಣ್ ಖಾಸ್ಲಿ ಘರಾಂಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ರೀಗ್ ಇನ್ಕಾರ್ ಕೆಲಿ. ಆಮ್ಚೆಂ ಸೂಚನ್ 

ಜಾವ್ನಾಸಾ ನಿತಳಾಯೆಚೊ “ಸಫಾಯಿ ಪಾಠ್'' ಹಂ ಪರ್ಕಾಂತ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಇನ್ಕಾರ್ 

ಕೆಲೆಂ. ದುರ್ಬಳ್ಕಾಂಚ್ಕಾ ಕಾಕ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ಗ್ರೇಸ್ತಾಂಚೆ ಕಾಕುಸ್ ಗಲೀಜ್ ಆಸ್ತಾಲೆ. 

ಗ್ರೇಸ್ತಾಂಚ್ಕಾ ಕಾಕ್ಸಾಂಕ್ ರಿಗೊಂಕ್ ಪರ್ಕಾಂತ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲೆಂ. ಕಠೀಣ್ ಮೂರ್ 

ಮಾರ್ತ್ವಾಲಿ. ಹ್ಮಾ ಪುಂರ್ಲಟ್ಲೆಲ್ಮಾ ಗಾಟಾನ್ ಮಾಂಡೊ ಕಾಕ್ಸಾುಭಿತರ್ ರಿಗೊಂವ್ಕ್ 

ಜಾಯ್ದಾತ್ತೊ. ತ್ಮಾ ಶಿವಾಯ್ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಕಿಡ್ಕಾಂಚಿ ರಾಸ್ಚ್ ಆಸ್ಚಿ ದಿಸ್ತಾಲಿ. 

ಆಮಿ ಏಕ್ ಸಂಪೊ ಸರಳ್ ಉಪಾಯ್ ಸಾಂಗ್ಲೊ ಕೀ, ಬಾಲ್ಹ್ಡೊ ಪಂದಾ ದವರ್ನ್ 

ಗೂ-ಮೂತ್ (ಉತ್ಕಾಡೆ) ತಾಂತುಂ ಪಡಾಸಾರ್ಕೆಂ ಕರುಂಕ್. ತ್ಕಾ ಶಿವಾಯ್ ಕಾಕ್ಸಾಂತ್ 

ನಿತಳ್ ವಾರೆಂ ಗುಂವಾ ಸಾರ್ಕೆಂ ಜನೆಲ್ ಆವಶ್ಕ್ ಆಸೊಂಕ್ ಜಾಯ್ ಆನಿ ಸಾಫ್ 

ಕರೈೆಲ್ಕಾ ಮೆತ್ರಾಣಿಕ್ ಫಾವೊತಿ ಸೌಕರ್ಕ್ ಆಸಾ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್, ಅಶೆಂ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ 

ಭಲಾಯ್ಕೆ ಖಾತ್ಕಾಕ್ ಆಮಿ ಸೂಚನ್ ಧಾಡ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಂನಿ ತಾಂಚ್ಯಾ 

ಕಾಕ್ಸಾಂಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ರಿಗೊಂಕ್ ಪರ್ಕಾಂತ್ ಸೊಡ್ಡೆಂನಾ. ತಾಣಿಂ ಆಮ್ಕಾಂ “ಆಡೆಚಿ 

ಕರಂದಾಯ್”' (12158700) ಮ್ಹಳೆಂ. ಜಾಲ್ಕಾರ್ಯಿ ದುಬ್ಳ್ಯಾಂನಿ ನಹಿಂಚ್ ಆಮ್ಕಾಂ 

ಸಮ್ಮತಿ ದಿಲಿ, ಬಗಾರ್ ಸಲಹಾ ಸಹಕಾರ್ ದಿಲೊ. 

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ನಿತಳಾಯೆ ಮಂಡಳೆನ್ ಮ್ಹಾರಾಂ, ಕೊರ್ಲ್ಯಾಂಚ್ಕಾ ಕೇರಿಕ್ ರಿಗೊನ್ 

ತಾಂಚೆ ಕಾಕುಸ್ ತಪಾಸುಂಕ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆ. ಸಗ್ಳ್ಯಾಂನಿ ಇನ್ಕಾರ್ ಕೆಲೆಂ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಆಖ್ಕಾ 

ನಿತಳಾಯ್ ಸಹಕಾರ್ ಶ್ರಮದಾನ್ ಮಂಡಳೆಂತ್ ಎಕ್ಲೊ ಮಿತಿ ಸಾಂದೊ ಮಾತ್ರ್ 

ಮ್ಹಜ್ಯಾ “ಸಫಾಯಿ ಪಾಠಾಕ್'' ವಪ್ಪೂನ್ ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಹರಿಜನಾಂಚೆ 

ಕಾಕುಸ್ ಸಾಫ್ ಕರುಂಕ್ ಆಯ್ದೊ. 
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ಬಾಕಿಚಾಂನಿ ಹಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಆಂಗ್ ಹಿವ್ಳಾಯ್ಲೆಂ. ತಾಂಚಿ ಗಾಂಟ್ ಕಾಂಠಾಳ್ಫಿ! 

ಹೆಂ ಸೂಚನ್ ಆನಿ ಹಿ ಕರ್ನಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲಿ ಕಠೀಣ್ ಗಲೀಜ್ ಜಾತಿ ವಿರೋಧ್, ಕುಟ್ಮಾ 
ವಿರೋಧ್, ಧರ್ಮಾ ವಿರೋಧ್ ಎಕಾ ಉತ್ರಾನ್ ಸಂಯ್ದಾ ಕ್ಚ್ ವಿರೋಧ್. ಪಾಚಾರ್ಲೆಂ 

ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಉದ್ವೇಗ್ ಭರ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿ ನಹಿಂಚ್ ತೆ ಮ್ಹಾರಾಂ, ಕೊರ್ಲ್ಯಾಂಕ್ 

ಕಾಂಟಾಳ್ವಾಲೆ, ಬಗಾರ್ ತಾಂಚಿ ದೀಷ್ಟ್ ವಾರೆಂ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾರ್ ತೆಂ ವಿಕಾಳ್ ಕಂಠಕ್ 

ಮ್ಹಣೊನ್ ತಾಂಚ್ಕಾ ಜಾತಿಚೊ ಆನಿ ಪಯ್ಕ್ಯಾಂಚೊ “ಬುದ್ವಂತ್ ' ಸಾಂಗ್ತಾಲೊ. 

ಜರಿತರಿ ದೀಷ್ಟ್, ವಾರೆಂ ಲಾಗ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಕಾರ್ ತೊ ಮಾರೆಕಾರ್ ವೊಸೊ 

(Contagion)ನಿವ್ರಾಂವ್ಮ್, ದೀಷ್ಟ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಆನಿ ಕಂಠಕ್ ನಿವ್ರಾಂವ್ನ್ ತಾಂತ್ಲೊ 

ಪರಿಹಾರ್ ಜೊಡುಂಕ್ “ಶ್ರದ್ಧಾ” ಬರಿಂ ಕಾರ್ಕೆಂ ಕರ್ಸ್. “ತೊರಾಪುನ್'' ಕಾಡುನ್ 

ಮಾಟ್ ಮಂತ್ರಾಂಚಿ ಮುಳ್ಗಾ ಕರ್ನ್ ಮಾಗಿರ್ ದುಷ್ಟಾಲ್ಲ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಕಷ್ಟಾಂತ್ಲೆಂ 

ಬಚಾವ್ ಕರ್ತಾಲೆ. ನಾ ಜಾಲ್ಕಾರ್ ಹ್ಯಾ ಕಂಠಕಾಚ್ಕಾ ತ ಚಿ ಆನಿ ಶಿರಾಪಾಚಿ 

ಕುರಾಡ್ ಕುಟ್ಮಾಚರ್ ಪಡ್ಕಲಿ ಮ್ಹಣೊನ್ ಪುರೋಹಿತ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಲೊ. ಅಸಲ್ಮಾ 

ದುರ್ದಿರ್ದಯಾಚಿ ಸಮಾಜ್, ಜಾತಿಚ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ದುರಂತ್ ಯೆತಾ ಮ್ಹಣೊನ್ 
ಭಿರಾಂತ್ ಉಬ್ಬಾವ್ನ್ ಶಾಸ್ತಿತ್ ಯೆಮ್ಕೊಂಡಾಚೆ ಶಿಕ್ಬೆಕ್ ಮನಿಸ್ ಬಾಧ್ಕ್ ಜಾತಾ 

ಮ್ಹಣೂನ್ ಭೆಷ್ಟಾವ್ನ್. ಅಸಲೆ ವಾಂಜ್ ವಾದ್ ರೂಢಿರ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ಮ್ಹಜ್ಕಾ 

ಪಾಡ್ತಿನ್ ನರ್ಮೂಸ್ ಪರ್ಮಾಂತ್ ಆಯಿಲ್ಲಾ. ನಿಮಾಣೆ, ಮ್ಹಜಿ ಭಿರ್ಮತ್ ಪಳವ್ನ್ 

ಕೇವಲ್ ಏಕ್ ಮನಿಸ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಇಲಾಖ್ಕಾಕ್ ಆಯ್ಲೊ. ತೇಂವೀ ಅಪಧಯ್ರ್ ತಾಕಾ 

ಖಾತಾಲೆಂ! 

“ಕಾಕ್ಸಾಂ!  ಹರಿಜನಾಂಚಿಂ!?' ಉದ್ದಾರ್ಲೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್. ಆಮಿಂ ಖೆಡೆಗಾಂವ್, 

ಶ್ಚತಾಂ, ಕುಮೆರ್, ಗುಡೆ ಲಚ್ಚಿಲಾಂಕ್ ವ್ಹಚೊನ್ ಆಮ್ಚೆಂ ದೈಹಿಕ್ ಕಾಮ್ ತಿರುನ್ 

ಯೆತಾಂವ್. "ಕಾಕ್ಸಾಂ'! ತಿ ವ್ಹಡ್ ಮನ್ಮ್ಯಾಂಚಿ ಮರ್ದಿ ಜಾಲಿ ! ಜರಿತರಿ ಮ್ಹಾರಾಂಕ್ 

ಆನಿ ಕೊರ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಕ್ಸಾಂ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಕಾರ್ ತಾಂಚಿಂ ಕಾಕ್ಸಾಂ ತೆಚ್ ಸಾಫ್ 

ಕರುಂದಿತ್' ಮ್ಹಣಾಲೆ ತೆ. ಪುಣ್ ವಿಸರ್ಲೆ ಹ್ಯಾ ನಿದರ್ಕನಾನ್ ರೂಪಿತ್ ಜಾಂವ್ದೆಂ ತೆಂ 

ಅಮೊಲಿಕ್ ತತ್ವ್. “Cleanliness is next to Godliness’ ಮ್ಹಣ್ಚ “ ದೈಹಿಕ್ 

ನಿತಳಾಯ್ ದೈವಿಕ್ ನಿತಳಾಯೆ ಸಮೊರ್ ಆಸಾ'' ಹೆಂ ನಿತಳಾಯೆಚೆಂ ತತ್ಪ್ ನೆಗಾರ್ 

ಕೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಬೈ ಗಾಂವಾರ್ ಪ್ಲೇಗ್ ಪೆಸ್ತ್ ಪಿಡಾ ಪಡ್ಲ್ಯಾ! ದೆಕುನ್ ಚಿಂತುನ್ 

ಪಳೆಯಾತ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ದುಸ್ಥಿತಿ ಆಮ್ಚಾ ಮೈಳ್ಳ್ಯಾಪಣಾಚಿ'' ಮ್ಲಳಂ ಹಾಂವೆ. 

ತಿತ್ಲಾರ್ ತೆ ಮ್ಹಣಾಲ; “ಬೋವ್ ಬರೆಂ, ತರ್ ಆಮಿ ಸರ್ ಸಹಕಾರ್ 

ದಿತಾಂವ್. ಪುಣ್ ಮ್ಹಾರಾಂ, ಕೊರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಕಾ ಕೊಮ್ಟಾಂಕ್ ರಿಗೊನ್ ತಾಂಚೆ ಕಾಕುಸ್ 

ಸಾಫ್ ಕರ್ನ್ ಆಮ್ಚಿ ಜಾತ್ ಆಮಿ ಭೃಷ್ಟ್ ಕರ್ನ್ ಫಘೆಂವ್ಚನಾಂವ್.'' “ಬೋವ್ ಬರೆಂ' 
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ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಳೆಂ. “ಘರ್ ತಪಾಸ್ಟ್ಯಾಂತ್ ತುಮ್ಮಾಂ ಕಾಂಯ್ ಶಿಣ್ ನಾ ನಹಿಂವೇ?” 
ಹಾಂವೆ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ. ಘರ್ ವಸ್ತೇ ಸ್ತ್ರೀ ಮ್ಹಣಾಲಿ, “ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ನಿತಳಾಯೆ 

ವಿಶಿಂ ತನ್ನಿ ಕರುಂಕ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಸದಾಂಚ್ ಸ್ವಾಗತ್ `ಆಸಾ. ಹರ್ಯೇಕ್ ಕುಡಾ ಕೊನ್ಸೊ . 
ತಪಾಸ್ ಕರೈತ್. ಪುಣ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದಿಸಾಕ್ಯೂ, ರಾತಿಕ್ಯೂ ಕಾಳೊಕ್ಚ್ ತಿಂ 
ಜಾವ್ನಾಸಾತ್ ಮನ್ಮ್ಯಾನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚಿಂ ಮಾನವ್ ಸುರಂಗಾಂ ವ ಪಿಂಜ್ರಾಂ.'' 

ತರೀ ಆಮಿ ನಿತಳಾಯೆಚಿ ತನಿ ತಜ್ವೀಜ್ ಕರುಂಕ್ ಭಿತರ್ ರಿಗ್ಲ್ಯಾಂವ್. ನೀಜ್ 
ಜಾವ್ನ್ ತಿಂ ನಿತಳಾಯೆಚೆಂ ಲಿಸಾಂವ್ ನಹಿಂಚ್ ಶಿಕ್ಲ್ಲಿಂ, ಬಗಾರ್ ಪೆಸ್ಟ್ಪಿಡೆಚೆಂ . 

ಭ್ರೆಂಯ್ ತಾಂಚ್ಕಾ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ, ಕೀ ಪ್ಲೇಗ್ ಪೆಸ್ಟ್ಪಿಡಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ 
ಕಠೀಣ್ ಮಾರೆಕಾರ್. ಪಿಡೆಚ್ಕಾ ವೊಸ್ಮಾಕ್( 11600100) ಧಡೊ ಬಾಂಧುಂಕ್ ಕಾಕ್ಸಾಂಕ್ 
ಘರಾಂಕ್ ಆನಿ ಪರಿಸರಾಕ್ ಪರ್ಕಾಂತೀ ಶ್ಹೆಣ್ ಕಾಡ್ನ್ ಸಾಫ್ಸುಫ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಘರಾಂತ್ಲಿ 

ರಾಂದ್ಬಾಸಾಹತ್ ಸ್ವಂತ್ ಸಾಮಾನ್ ಆನಿ ಜೆರಾಲ್ ನಿತಳಾಯ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಮ್ಕಾಂ 
ಆಜ್ಯಾಪ್ ದಿಸ್ಲಂ. ತಸಲ್ಮಾ ಘರಾಂನಿ ಪೆಸ್ಟ್ಪಿಡೆಚ್ಕೊ ವ ಕಸಲ್ಮಾಚ್ ವೊಸ್ಕಾ ಪಿಡೆಚ್ಕೊ 

ಕ್ರಿಮಿ ಆಸ್ಲಲಿ ರುಜ್ವಾತ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಮೆಳ್ಳಿ ನಾ. 

ಪುಣ್ ಎಕಾ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಮನ್ಮ್ಯಾಚ್ಕಾ ಘರಾ ಏಕ್ ಕಾಕುಸ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ ತೊ ಪಳೆವ್ನ್ 

ಆಮ್ಕಾಂಚ್ ಭೈಂ ದಿಸ್ಲೆಂ. ಗೂ-ಮೂತ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಇಡೆಂ ನಾತ್ಲ್ಲೆಂ. 

ಘಾಣಿನ್ ಸಗ್ಳೆಂ ವಶಾರ್ಚ್ ಗಠಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ತಿ ಪುಂಠ್ಲಣ್ ಇತ್ತಿ ಕಠೀಣ್ಗೀ ಕಾಕ್ಸು 

ಭಿತರ್ ಮಾಂಡೊ ರಿಗೊಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ಡಾತ್ಲ್ಹೊ. ಆನೇಕಾ ಘರಾಕ್ ““ಮಂತಿ-ಸಂಡಾಸ್” 

ಕುಡ್ಸಿಲ್ಲೆಂ. ತ್ಕಾ ಘರಾಂತ್ ಮನ್ಶ್ಯಾ ಜಾತಿಕ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಕ್ನಾ ಕಶೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ 

ಭೊಗ್ಗೆಂ. ತರೀ ತ್ಕಾ ಘರ್ಹಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಕ್ ತ್ಕಾ ಗಲೀಜ್ ವಾತಾವರಣಾಚಿ ಆನಿ ಘಾಣಚಿ 

ಸೊವೊಯ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಜಾಲ್ಮಾರ್ ಭುರ್ಥ್ಯಾ ಬಾಳಾಂಕ್ ಘೆವ್ನ್ ತ್ಕಾ ಫಾಣಿಂತ್ ಜೇಂವ್ಕ್ 

ಕಶೆಂ ಬಸ್ಸೆಂ!? ಹೆಂ ಸವಾಲ್ ಏಕ್ ಗೊಂದೊಳಿಕ್ ನವಾಲ್ ಜಾವ್ನ್ ಶೆವೊಟ್ 

ಪರ್ಯಾಂತ್ ಉರ್ಲೆಂ. | | 
ಕಮಿಟಿ ಮಂಡಳೆನ್ ವೈಷ್ಣವಾಂಚ್ಮಾ “ಹಾವೆಲಿ” ದಿವ್ಸಾಕ್ ಭೆಟ್ ದಿಲಿ. ಥಂಯ್ 

ತನ್ಪಿ ಚಲ್ಲಿ. ಪುರೋಹಿತ್ ಆಮ್ಚಾ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಮಾನ್ತಾಲೊ. ದೆಕುನ್ ಸಗ್ಭ್ಯಾ ದಿವ್ಳಾಚಿ 

ತಶೆಂ ಭಟಾಚಿ ಆನಿ ಪರಿಸರಾಚಿ ತನ್ಪಿ ಕರುಂಕ್ ತಾಣಿಂ ಖರೋಖರ್ ಪರ್ಪಣ್ಣಿ ದಿಲಿ ಕೀ 

ತೆಂ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆಂ ದೆವಾಚೆಂ ಘರ್ ಆನಿ ಮನ್ಮ್ಯಾಚೆಂ. ಸದನ್. ಜಾಲ್ಕಾರ್, ಭಟ್, 

ಪೂಜಾರಿ ಕೊಣೀ ತನಿ ಕರ್ತಾವೇ ? ನಾ. ತಾಚೊ ದಂಧೊ ಮಾಗ್ಗೆ, ಸರೈಸ್ಪೊರಾಚಿ ಆನಿ 

ಪರಮಾತ್ಮಾಚಿ ಸ್ಡುತಿ ಕರ್ದೊ. ದೆವಾಚ್ಯಾ ಕುಡಾಂ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಏಕ್ ಕಾಳೊಕಾಚೊ 

ಕೊನ್ಸೊ ಆಸ್ಲ್ಲೊ. ತಾಂತುಂ ಸರ್ಫ್ ಕ್ರಿಮಿ ಕಿಟಾಂನಿ ಆಸ್ರೊ ಕೆಲ್ಹೊ. ಕಚ್ರೊ, ಖೊಲಿ, 

ಉಷ್ಟ್ಯಾಚ್ಕೊ ಶಿರೊತ್ಕೂ ಆನಿ ಸರ್ಟ್ ಮ್ಹೆಳೊಪ್ ತಾಂತುಂ ಆಸ್ಲ್ಲೊ. ದಿಸಾಚೆಂ 
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ಕಾವ್ಸ್ಯಾಂಕ್ ತಾಂತುಂ ಸವ್ಹತ್ . ಹೆಂ ಏಕ್ ಮುಸಾಂಚೆಂ ಆನಿ ಕ್ರಿಮಿಂಚೆಂ ಪಟ್ಟ್ 

ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ! ಹೆಂ ನಿತಳ್ ಕರುಂಕ್ ಆಮಿ ಸೂಚನಾಂ ದಿಲಿಂ. 

ಮ್ಹಾಕಾ ನೀಜ್ ಹಿ ಗಲಿಜಾಯ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಗಾಂಟ್ ಕಾಂಠಾಳ್ಳಿ ಕೀ, ಹಂ ಜಾವ್ನಾಸಾ 

ದೆವಾಚೆಂ ಘರ್. ತಾಚ್ಕಾ ದರ್ಕನಾಕ್ ಲೋಕ್ ಯೆತಾ. ನಿತಳಾಯ್ ಮುಖ್ಯ. ದೈಹಿಕ್ 

ನಿತಳಾಯೆಕ್ ಆನಿ ಮಾಗ್ದೆಂ ಮುಖ್ಯ ಅತ್ಮಿಕ್ ನಿತಳಾಯೆಕ್ ಸಾಂಗ್ತಾ ಸ್ಮೃತಿ. 

ದುಬಾರಿ ಕಷ್ಟ್ - ಹಾಶಾಂವೀ ಭೊಗಾಪ್ 
ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಡಳ್ತ್ಯಾ ಥಂಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮಸ್ತ್ ಅಭಿಮಾನ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ. ತಶೆಂ 

ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ, ತಾಣಿಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ ರಾಜ್ ಶಾಸನ್ ಇಂಡಿಯಾಚ್ಕಾ ಲೊಕಾಚ್ಕಾ 

ಜೆರಾಲ್ ಹಿತಾಕ್ ಯೋಗ್ಕ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಸುಸ್ತಾಲೆಂ. ಜಾಲ್ಕಾರೀ, ಮ್ಹಜ್ಮಾ ಆವಯ್ 

ಗಾಂವಾ ಥಂಯ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ ಮ್ಹಜೊ ಮೋಗ್ ಕೆದಿಂಚ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರಾ ಥಂಯ್ 

ಮ್ಹಾಕಾ ನಾತ್ಲ್ಲೊ. 

ನತಾಲ್ ಸಂಸ್ಥಾನಾಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ಹರೈಕಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ್ ಜಮಾತಿಕ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ 

ಗೀತ್ ಗಾವುನ್ ಸಂಪಂವ್ಚಿ ದಸ್ತೂರ್ ರೂಢಿರ್ ಆಸ್ಲ್ಲಿ. ಮ್ಹಾಕಾಯೀ ಭೊಗ್ಗೆಂ ಕೀ, 

ಹಾಂವೆ ಸಮೆಸ್ತಾಂ ಬರಾಬರ್ ಗಾಯನ್ ಮಂಡಳೆಕ್ ಭರ್ತಿ ಜಾಯ್ತೆ ಮ್ಹಣೊನ್. 

ಆರಂಭಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಗೊರ್ಕಾ ಸರ್ಕಾರಾಚ್ಕಾ ನಿರ್ದೇಶನಾಂತ್ ಕಸಲಿಚ್ ಚೂಕ್ ದಿಸ್ಲಿನಾ. 

ಇಂಡಿಯಾಚಿ ಅಧಿಕೃತ್ ರಿವಾಜ್, ಜಾತಿ ಕಾತಿ ಮದ್ಲೆಂ ವಿಭಜನ್, ಹೊ ದುರ್ನಿರ್ಣಯ್ 

ಜಾವ್ನಾಸಾ ಕಾರಣ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಅಧೋಗತಿಕ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮಾಗಿರ್ ತೆಂ ವ್ಯಕ್ಕ್ 

ಜಾಲ್ಲೆಂ. 

ಆದಿ ಮಾಗಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಸಮಾಜಿಚೆರ್ ಏಕ್ ಊಣ್ ವಿರಾಜ್ ಕರ್ತಾಲೊ. ಹೂ 

ಊಣ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಆಮ್ಚೆಂ ಚಿಂತಾಪ್! ಕೀ ಜಾತಿಕಾತಿಂಚೆಂ ವಿಭಜನ್ ಕರ್ನ್ ಮ್ಹಾರಾಂಕ್, 

ಕೊರ್ಲಾರಾಂಕ್ ಆಮಿ ಮಾನವಿಕ್ ಮೂಳ್ ಹಕ್ಕಾಂ ನೆಗಾರ್ ಕರ್ತಾಂವ್. ತಾಣಿಂ 

ಜಿಯೆಜೆ ವೆಗ್ಗೆಂ ಪಯ್ಸ್ ಖೊಮ್ಬಾಂನಿ. ತಾಂಚಿ ಸಾವ್ಳಿ ಪಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಪುರೋಹಿತಾಂಕ್ 

ಹಾಡ್ನ್ ನಿತಳಾಯೆಚಿ ಮುಳ್ಗಾ ಕರ್ನ್ ಪರಿಹಾರ್ ಜೊಡಿಜೆ. ಅಸಲ್ಕಾ ಫಿತಿಸ್ಪೊಣಾಂತ್ 

ಆಮ್ಚಿ ಸಮಾಜ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ಗೊರ್ಕಾಂನಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಪಕ್ಸಪಾತ್ - ದುರ್ನಿರ್ಣಯಾಕ್ 

ವಳಗ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ನವಾಲ್ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ಲೆಂನಾ. ಮ್ಹಾಕಾ ಖಚಿತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಬ್ರಿಟಿಷಾಂ 

ಮ್ರಿಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಲುಕ್ಸಾಣ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್. 

ಕಾಳೊ ಗೊರೊ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ವರ್ಣ್ ಬೇಧ್ ತನ್ಕಾ ಆಫ್ರಿಕಾಂತ್ ರೂಢಿರ್ 

ಸ್ಲ್ಲೊ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಾಣ್ಚಾಯೆ ಪರ್ಮಾಣೆ ಗೊರ್ಕಾ ಲೊಕಾಕ್ ಹೊ ಪಕ್ಸಪಾತ್ 

೦ಚ್ಕಾ ಸಂಯ್ಬಾಕ್ಚ್ ವಿರೋಧ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಲೆಕ್ಲ್ಲೊ. ಹೊ ಥರ್ ಬೇಧ್ 
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ತಾತ್ಕಾಲಾಚೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ತಕ್ಷೆಂತ್ ರಿಗೊನ್ ಬಸ್ಲ್ಲ್ಯಾನ್, 

ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರಾಚಿ ಪಾಡ್ತ್ ಘೆವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಗೊರ್ಯಾಂಕಡೆ ಪರ್ಕಾಂತ್ ಉಜಿತ್ 

ಕರ್ತಾಲೊಂ, ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಯತನ್ ಕರ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಗೀತ್ ಶಿಕ್ಲೊಂ. 

ಖಿಂಚಾಯ್ ಸಭೆರ್ ತೆಂ ಗಾವುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ ಜಾಲ್ಕಾರ್, ಹಾಂವ್ಯೀ ತ್ಕಾ 

ಗಾಯನ್ ಮಂಡಳೆಕ್ ಭರ್ತಿ ಜಾತಾಲೊಂ. ದೇಶ್ ಭಕ್ತಿ ವಿಶಿಂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ್ ಜಾಗ್ಯಾಂನಿ 

ಸಮಾರಂಭ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ತ್ಕಾ ಉತ್ಸವಾಂತ್ ಹಾಂವ್ಯೀ ಪಾತ್ರ್ ಘೆತಾಲೊಂ. 

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜನ್ಮಾಂತ್ ಹಾಂವೆ ಖಾಲ್ರ್ಯಾಕ್ ಚಿಲ್ಲುಂಕ್ ನಾ. ಸ್ಟಾರ್ಕ್, ಅಭಿಲಾಷಾ, 

ಗರ್ಜ್ ಹ್ಯಾ ದುರ್ಲುಣಾಂಕ್ ಇಡೆಂ ದೀಂವ್ಕ್ ನಾ. ಮುಳಾವಿಂ ಹಕ್ಕಾಂ, ದೈವಿಕ್ ಸತಾಂ 

ಆಮಿ ಮಾಂದುಂಕ್ ಜಾಯ್. ಜೆಂ ಹಾಂವೆ ದಾನ್ ದಿಲಾಂ ಘಾಮ್ ಆನಿ ರಗಾತ್ 

ವಾರಯ್ಹಾಂ ಪೆಲ್ಕಾ ಖಾತಿರ್, ಪೆಲ್ಮ್ಕಾಚಿ ದೂಖ್ ಆನಿ ಭುಕ್ ನಿವಾರುಂಕ್. ತಿಚ್ 

ಜಾವ್ನಾಸಾ ಮ್ಹಜಿ ಸಮಡ್ಡ್ ಆನಿ ಪರಮೋದರ್ಮ್. 

ಹಾಂವ್ ಇಂಡಿಯಾಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಲ್ಯಾ ತವಳ್ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ವ್ಹರ್ತಿ ರಾಣಿಯೆಚ್ಕಾ 

ವಜ್ರೋತ್ಸವಾಚಿ ತಯಾರಿ ಭರಾನ್ ಚಲಾಲಿ ರಾಜ್ಕೋಟ್ ಹ್ಯಾ ಜುಬ್ಲೆವಾಚ್ಕಾ 

ಕಮಿಟಿಕ್ ಭರ್ತಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಧಾಡ್ಲಲೆಂ ಆಪವ್ಣೆ ಹಾಂವೆ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕೆಲೆಂ. 

ಪುಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಏಕ್ ದುಭಾವ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ ಕೀ, ಹೊ ದಬಾಜೊ ಜಾವ್ನಾಸಾ 

ವ್ಹರ್ತಿ-ರಾಣಿ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾಚ್ಕಾ ಪುರಸ್ಕಾರಾ ಖಾತಿರ್ ಶಿವಾಯ್, ಸಾರ್ವಜನಿಕ್ ಬರೆಪಣಾ 

ಖಾತಿರ್ ನಹಿಂ. ಹ್ಯಾ ಅವಿವೇಕ್ ವ್ಹರ್ರ್ಯಾಪಣಾಂತ್ ಆಬೈ ನಿಶೆತಾಲೆಂ ಪೊಕ್ಳೆಂಪಣ್! 

ಹೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ನೀಜ್ ದೂಖ್ ಭೊಗ್ದೆಂ. ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಜ್ಯಾಯಿತ್ತ್ಯಾಕ್ 

ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ಹ್ಮಾ ಪೊಕ್ಳ್ಕಾ ದಬಾಜಾಂತ್ ಕಿತ್ಕಾಕ್ ಪಾಸ್ಟೂತ್ ಪಾತ್ರ್ ಘೆಜೆ? ಆನಿ 

ಶ್ರಮದಾನ್ ದೀಜೆ? ಹ್ಮಾ ಪೊಕೊಳ್ ಸಮಿತಿಚೊ ಸದಸ್ಕ್ ಹಾಂವೆ ಜಾಯ್ದೆಚ್ 

ಕಿತ್ಕಾಕ್? ಆನಿ ಅಮೊಲಿಕ್ ವೇಳ್ ಕಿತ್ಕಾಕ್ ವಿಭಾಡಿಜೆ? ಶೆವ್ಟಿಂ ಹಾಂವ್ ನಾಂವಾ: 

ಖಾತಿರ್ ಸಾಂದೊ ಜಾವ್ನ್ ಮ್ಹಜ್ಮೆಯಿತ್ಸ್ಯಾಕ್ ಗಪ್ಚಿಪ್ ರಾವ್ಹೊಂ. 

ದೊನಾಂ ಪೈಕಿ ಏಕ್ ಸೂಚನ್ ಕಿತೆಂಗೀ ಮ್ಹಳ್ಳಾರ್ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ವ್ಹರ್ತೆ 

ರಾಣಿಯೆಚ್ಕಾ ಉಗ್ಡಾಸಾಕ್ ರೂಕ್ ಲಾಂವ್ಚೆ. ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಕೇವಲ್ ನಾಂವ್ ಜೊಡ್ಡಾ 

ಖಾತಿರ್ ರೊಂಪಿಯೊ ಲಾಯ್ಲ್ಯೊ ಶಿವಾಯ್ ರಾಣಿಯೆಚ್ಶಾ ವ ಕೃಷಿಯೆಚ್ಛಾ ಮೊಗಾನ್ 

ನಹಿಂ. ಹಾಂವೆ ತಾಂಕಾಂ ದೀನ್ಪಣಿ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಕೀ, ತಾಂಚ್ಕಾ ಉದ್ದೇಶಾಂತ್ ತಶೆಂ 

ಕಾಮಾಂತ್ ಪ್ರಜ್ಞಾ, ದೆವಾಚಿ ದಯಾ ಆನಿ ಕೃಪಾ ಆಸೊಂಕ್ ಜಾಯ್. ನಾ ಜಾಲ್ಕಾರ್ 

ನಾಂವಾ ಖಾತಿರ್ ಹಿ ಸರ್ತಿ ವ ಬುಟ್ಟಿ ತಿದ್ದಿಲ್ಯಾರ್ ತಾಂತುಂ ದೆವಾಚೆಂ ಬೆಸಾಂವ್ ನಾ”. 

ಹೆಂ ಆಯ್ಕೂಲ್ಲೆಂಚ್ ತೆ ಎಕಾ ವ್ಯಂಗ್ ರಿತಿರ್ ತಮಾಶೆ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಬರಿ ನಿರ್ಮಳ್ ಹಾಸ್ಲೆ. 

ಶೆವ್ಟಿಂ ಹಾಂವೆ ಮಾತ್ರ್, ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ರೊಂಪಿಯೆಕ್ ನಹಿಂಚ್ ಲಾಯ್ಲಿ ಬಗಾರ್ 
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ದಾಕ್ ಘಾಲ್ಡ್ ತಿಚೊ ಪೋಸ್ ಕೆಲೊ! | | 

ತ್ಕಾಚ್ ಸ್ಪಿರಿತಾನ್ ಹಾಂವೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಗೀತ್ ಲ್ಹಾನ್ ಭುರ್ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾವುಂಕ್ 
ಕಯ್ಲೆಂ: ಮ್ಹಾಕಾ ಸ್ಪಶ್ಟ್. ಉಗ್ಡಾಸ್. ಆಸಾ. ಸಾಮ್ಕಾರ್ಚ್ . ಶಾಳಾ ಅಧ್ಯಾಪಕಾಂಕ್ 

ರೈತಿ ಜೊಡ್ಡಿ ಏಕ್ ಕೊಲೆಜ್ ಆಸ್ಲ್ಲಿ. ಥಂಯ್ಸರ್ ವ್ಹಚೊನ್ ತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ವಿದ್ಕಾರ್ಡಿಂಕ್ 

ಪ್ಟೀಯ್ ಗೀತ್ ಗಾವುಂಕ್ ಶಿಕಯ್ದೆಂ. ಪುಣ್ ತೆಂ “ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ವ್ಹರ್ತೆ ರಾಣಿಯೆಚ್ಕಾ 

ಬ್ಲೆವಾಕ್ ವ. “ರಾಯ್ ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಸಾತ್ತೊ', ತಾಕಾ ಪಾಶಾರ್ ಕುರ್ವಾರ್ ಕರ್ದ್ಯಾ 

ಳಾರ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಉಗ್ಡಾಸ್ ನಾ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ತ್ಕಾ ಚಕ್ರಾಧಿಪತಿಚೊ 

ರಂಕುಶ್ ವೈಭವ್ ಹೊಗಳ್ಸುನ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಗಿತಾಂತ್ಲೆ ಸಬ್ಜ್ ನಿಹಾಳ್ನ್ 

೦ವ್ ಶಿರಿಂ ಚುಕ್ತೊಂ. ಹಂಕಾರಾಚೆ ಸಬ್ಜ್ ವಾಚುನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ವೊರೊಡ್ ಆಯ್ಲೆ. 

ಜೆ ಥಂಯ್ ರುತಾ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ತೆಂ ನಿತಳ್ ಚಿಂತಾಪ್, “ಅಹಿಂಸಾ ಪರಮೋಧರ್ಮ್”' 

್ಯ ಸನಾತನ್ ತತ್ವಾಚ್ಕೊ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಿವಾಂತ್ ಕೃಷ್ಠೂ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ. ಮ್ಹಜೆಂ ಜಿವಿತ್ 

ಬ ಅಪುಟ್ ನಿತಳ್ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಮಾರಿಫತ್ ಸರ್ವಜ್ಞ ಥಂಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ವೊಡ್ತಾಲಿಂ. 

ಣ್, ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ಮ್ಹಜಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಗ್ರಾಸುಂಕ್ ಆಯ್ಲಿಂ ವಾಚುನ್ ಆನಿ 

ಧ್ವಯನ್ ಕರ್ನ್ ಹೆ ಸಕಯ್ಲೆ ಶ್ಲೋಕ್: | 

“ದುಸ್ಪಟಾಯ್ ತಿಚಾ ದುಸ್ಮಾನಾಂಕ್ 

ಜಾಂವ್ದಿತ್ ತೆ ಪಾಡಾವ್ 

ಕುಂದ್ವೊಂದಿ ತಾಂಚೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ 

ಆನಿ ಭಂಗಯ್ ತಾಂಚ್ಕೊ ಗಲೀಜ್ ಕುಯುಕ್ಕ್ಯೊ.”' 

ಹೆಂ ವಾಚುನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಿವಾ ಭಿತರ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ಥವಿಶಿಂ ಹಾಂವೆ 

ತಾ. ಬೂತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮಿತ್ರಾಕ್ ವಿವರ್ಸಿಲೆಂ. ತೊವೀ ಘಾಭರೊ ಆಯ್ಕೊನ್ 

ಬ್ಹಜಂ ವಾಜ್ಮೂಲ್! “ತುಂ ಹಂ ವಾಚುನ್ ಮತಿಂತ್ ಆಟಯ್ಕಿ ಜಾಲ್ಕಾರ್ ನೀಜ್ 

ತಾವ್ನ್ ಕಷ್ಟಾಂತ್ ಪಡ್ನಲೊಯ್''. ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ. ದೆಕುನ್ ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಳೆಂ: 

ಆಮಿಂ ಕಶೆಂ, ಆಮ್ಚೆ ವೈರಿ ಪೂರಾ ಗುಲಾಮ್, ಮೋಸ್ ಕರ್ದೆ ದಗಲ್ಪಾಜಿ ಮ್ಹಣೂನ್ 

ಕ್ಸೆಂ? ತೆ ಆಮ್ಚೆ ವಿರೋಧ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾಫರಾ ಚುಕಿದಾರ್ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಂದುನ್ ಫಘೌೆಜೆಚ್ 

ಬ್ಹಣ್ ಆಸಾಗೀ? ದೆವಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಮಿ ನೀತ್ ಮಾಗ್ಕ್ಯೆತ್.'' ಡಾ. ಬೂತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ 

ಿ೦ತ್ಬಾಕ್ ಮಾನ್ವಾಲೊ. ಆನಿ ತೊ ಭಕ್ತಿಕಾಂ ಖಾತಿರ್ ನವೆಂಚ್ ಗೀತ್ ರಚುಂಕ್ 

ಸ್ಹೊ. 

ನೀತಿ ಭಕ್ತಿಚೆಂ ಲಿಸಾಂವ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ರೊಂಬೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ. “ಸತ್ ಆನಿ 

ತ್” (Truth And Justice) ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಪವಿತ್ರ್ ಸತಾಂ ಮ್ಹಜೊ ಸಂಯ್ಬಿಕ್ 

ಹೇಯ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಪಿಡೆಸ್ತಾಂಚಿ ಸವಾ ಕದ್ದಿ ಮ್ಹಳ್ಳಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ವಿಶೇಷ್ ಉದ್ದಾ - 
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ಜಾಂವ್ಚಿ. ಈಷ್ಟ್, ಮಂತ್ರ್, ವ ಪರ್ಮಿ. ಮ್ಹಾಕಾ ತಾಂಚಿ ದೂಖ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ 
ತಾಂಕಾನಾತ್ಲ್ಲಿ. 

ರಾಜ್ಕೋಟ್ ಹಾಂವ್ "“ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಾಚ್ಕಾ' ರಾಟಾವಳಿರ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ತೆನ್ಮಾ- 
ಆಫ್ರಿಕಾವಿಶಿಂ ಹಾಂವೆ ಏಕ್ ಕಡ್ತಿಲ್ ಬರಯಿಲ್ಲಿ. ತ್ಕಾಚ್ ವೆಳಾರ್ ಹಾಂವೆ ಮುಂಬಯ್ 
ವ್ಹಚಿ ತಯಾರಿ ಕೆಲಿ, ದೀಂವ್ಕ್ ಮಾಹೆತ್ ಆನಿ ಲಿಸಾಂವ್ ಭಾರತಾಕ್ ಸ್ವಾತಂತ್ಕ್ಯ್ 
ಮಳ್ಚ್ಯಾವಿಶಿಂ ಪ್ರಥಮ್ ಹಾಂವ್ ಜಡ್ಜ್ ರಾನಡೆಕ್ ಭೆಟ್ಟೊಂ. ತಾಣೆ ಮ್ಹಜೆಂ 
ವಾಕ್ಕ್ಮೂಲ್ ವ್ಹಡಾ ಸೊಸ್ಲಿಕಾಯೆನ್ ಆಯ್ಕಾಲೆಂ ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಸರ್ ಫಿರೋಜ್ಶ್ಚಾ : 
ಮೆಹತಾಕ್ ಭೆಟೊಂಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ನಿತಿಕರ್ಕ್. (ಜಡ್ಜ್) “ಬದ್ರುದ್ದೀನ್ ತ್ಕಾಬ್ಜೀ' 

ಆನ್ಕೇಕ್ ನಾಂವಾಡ್ದಿಕ್ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಹಾಕಾಯೀ ಹಾಂವ್ ಭೆಟ್ಟೊಂ. ತಾಣೆ ಮ್ಹಾಕಾ ತಿಂಚ್ 

ಸೂಚನಾಂ ದಿಲಿಂ ಕೀ ಜಡ್ಜ್ ರಾನಡೆನ್ ಆನಿ ತಾಣೆ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವಾಟೆಕ್ ಉಜ್ವಾಡ್ 

ದಾಕಯ್ವೆತ್. ಜಾಲ್ಕಾರ್ ತಿ ವಾಟ್ ಕಾಂಟ್ಕಾ ಖುಂಟ್ಕಾಚಿ ಆನಿ ಕರಾಳ್, ತೊ 

ಮ್ಹಣಾಲೊ. ಮ್ಹಾಕಾ ತಾಚ್ಕಾ ತಾಂಕಿ ಭಿತರ್ಲೊ ಸರ್ವ್ ಸಹಕಾರ್ ಭಾಸಾವ್ನ್: “ತುಂ 

ಜಾಣಾಂಯ್, ತುಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಆಮ್ಕಾಂ ನಿತಿಕರ್ತಾಂಕ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ್ ಯೋಜನಾಂನಿ 

ಪಾತ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಆಡ್ವಾರ್ಲಾಂ. ಪುಣ್ ತುಜ್ಮಾ ಯೋಜನಾ ಸವೆಂ, ತುಜ್ಮಾ ಸಾಹಸಿಕ್ 

ಯತ್ನಾಂತ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಆಸಾ ಜಾಲ್ಕಾರ್ ತುಜ್ಕ್ಮಾ ಪವಿತ್ರ್ ವಾವ್ರಾಂತ್ 

ಖಾಂದಾಕ್ ಖಾಂದ್ ದೀವ್ನ್ ವಾವ್ರಂಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಾಧ್ಕ್ ನಾ. ತರೀ ತುಕಾ 

ಫಾವೊತ್ಕಾಪರಿಂ ನಿರ್ದೇಶನಾಂಚ್ಕಾ ವಾಟೆಕ್ ಉಜ್ವಾಡ್ ಫಾಂಕೊಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಟೊ ಮನಿಸ್ 

ಜಾವ್ನಾಸಾ ಸರ್ ಫಿರೊಜ್ ಶ್ಚಾ ಮೆಹತಾ.'' 

ಮ್ಹಾಕಾ ನೀಜ್ ಜಾವ್ನ್ ಸರ್ ಫಿರೋಜ್ ಶಾ ಮೆಹತಾಕ್ ಭೆಟೊಂಕ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ. 

ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ಮಾಲ್ಬಡ್ಕಾ ನಿತಿದಾರಾಂನಿ ಸಾಂಗ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಪರ್ಮಾಣೆ ಖಚಿತ್ ಜಾಲೆಂ ಕೀ, 

ಹಾಂಚೆರ್ ಸರ್ ಫಿರೋಜ್ ಶ್ಲಾ ಮೆಹತಾಚೊ ಅತಿರೇಕ್ ಪ್ರಭಾವ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣೊನ್. 

ಲೋಕ್ ಹ್ಮಾ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಕ್ ಭಾರಿಚ್ ಮಾನ್ತಾಲೊ. ಥೊಡ್ಮಾಚ್ ದಿಸಾಂನಿ" 

ಹಾಂವ್ ತಾಕಾ ಭೆಟ್ಟೊಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ಹ್ಯಾ ಮಹಾನ್ ಮನ್ಶಾಚ್ಯಾ ದರ್ಕನಾನ್ ಮ್ಹಜೆಂ 

ಅಧ್ಯಯನ್ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಜಾಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಚೂಕ್ ಜಾಯ್ಕಿನಾ. ಎಕಾ ಉತ್ರಾನ್ ತೊ 

ಜಾವ್ನಾಸ್ಲ್ಲೊ ಬೊಂಬಯ್ಚೊ "ಬೊಲ್ಪೊ'! ಬೊಂಬಯ್ಹೊ “ರಾಯ್” ಮ್ಹಳ್ಳಾರೀ 

ಚೂಕ್ ನಹಿಂ. ಪುಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತೊ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲ್ಲೊ ಮೊಗಾಳ್ ಮಾಲ್ಕಡೊ. ತೊ 

ಮ್ಹಾಕಾ ಭೆಟ್ಲೊ ತೆಂ ಖರೆಂ. ಜಾಲ್ಕಾರ್ ತೊ ಭೆಟ್ಲೊ ಜಸೊ ಏಕ್ ಬಾಪುಯ್ ಭೆಟ್ತಾ 

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮೊಗಾಳ್ ಪುತಾಕ್ ತಶೆಂ! ಆಮ್ಚಿ ಭೆಟ್ ಜಾಲಿ ವ್ಯಾಜ್ಕ್ (Court Case) 

ವಿಚಾರಣ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಜಡ್ಜಾಚ್ಕಾ ಕುಡಾಂತ್. ತಾಚಾ ಭಂವಾರಿಂ ತೆಚ್ ಸಾಂಗಾತಿ 

ಎಕ್ಟಾಂಯ್ ಜಾಲ್ಲೆ. ತಾಂಚ್ಯಾ ಪೈಕಿ ಶ್ರೀ ಡಿ.ಇ. ವಾಛಾ ಆನಿ ಶ್ರೀ ಕಾಮಾ. ಆಮ್ಕಾಂ 
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ಕಾಮಕಾಕ್ ವಳಕ್ ಕರ್ನ್ ದಿಲಿ. ಶ್ರೀ ವಾಛಾ ಸರ್ ಫಿರೋಜ್ಶ್ಚಾ ಮೆಹತಾಚೊ ಆನಿ 

ೇೀರ್ಚಂದ್ ಗಾಂಧಿಚೊ ಎಕೀನ್ ಸಾಂಗಾತಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ದೊ. ಶೆವ್ಚಿಂ ಆದೇವ್ಸ್ ಮಾಗ್ತಾನಾ , 

€ ವಾಛಾ ಮ್ಹಣಾಲೊ, “ಗಾಂಧಿ, ಆಮಿ ಆನ್ಯೇಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಭೆಟೊಂಕ್ ಜಾಯ್.” 

ಹಿ ಪರಿಚಯ್, ಭೆಟ್ ಸುರು ಕರ್ನ್ ಆಖೇರ್ ಜಾಲಿ ದೋನ್೦ಚ್ ಮಿನುಟಾಂ 

ನಿತರ್. ಸರ್ ಫಿರೋಜ್ ಶ್ಚ್ಹಾ ಮೆಹತಾ ಚೀತ್ ದೀವ್ನ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಆಯ್ಕಾಲೊ. ಹಾಂವೆ 

೦ಗ್ಲೆಂ ತಾಕಾ ಕಿ "ಹಾಂವ್ ನಿತಿದಾರ್ ರಾನಡೆ ಆನಿ ನಿತಿದಾರ್ ತ್ಕಾಬ್ಜೀಕ್ 
ನಿಟ್ಟೊಂ' ಮ್ಹಣೊನ್. “ಗಾಂಧಿ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ, “ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳ್ಳಾ ಹಾಂವೆ ತುಕಾ 

ಹಾಯ್ ದೀಜೆ ಮ್ಹಣ್. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಏಕ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ್ ಸಭಾ ಆಪವ್ನ್ ಸಮೆಸ್ತಾಂಚ್ಕಾ 

ನಾಕ್ ಹಿ ಖಬರ್ ಪಡೊಂಕ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್ಲ್ಲಿ.” ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಶ್ರೀ ಮುನ್ಶ್ಫಿಚ್ಕಾ 

ಶಿಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ, '', ವೇಳ್ ಘಡಿ ನಿರ್ದಾರ್ ಕರುಂಕ್, ತಾರೀಕ್ ನಿರ್ದಾರ್ 

ರ್ನ್ ತಾಣೆ ಮ್ಹಾಕಾ ಆದೇವ್ಸ್ ಮ್ಹಳೆಂ... “ಜಮಾತೆಚ್ಯಾ ಆದ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾ ಆಪ್ಣಾಕ್ 

ಮೀಳ್'' ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ ಮ್ಹಾಕಾ. ಹಾಂವ್ ವ್ಹಡಾ ತೃಪ್ತೆನ್ ಘರಾ ಗೆಲೊಂ. 

ತ್ಕಾ ಕಾಳಾರ್, ಮ್ಹಣ್ಣೇ ರಾಜಕೀ ನದ್ರೆನ್ “ಶ್ರಾವಣ್ ಖುತುಂತ್'' ಅಬ್ಬೆ ಮ್ಹಜ್ಯಾ 

ಖಾಸ್ ಭಯ್ಲಿಚೊ ಘೊವ್ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಪಿಡೆಕ್ ಬಲಿ ಪಡ್ಲೊ. ಮ್ಹಜಿ ಭಯ್ಣ್ 

ಖುಂತಿನ್ ಆನಿ ದುಖಾನ್ ಕಂಗಾಲ್ ಜಾವ್ನ್ ದೀಸ್ ರಾತ್ ಘೊವಾಚಿ ಚಾಕ್ರಿ ಕರ್ನ್ 

ಸಾಡಾವ್ ಜಾಲಿ. ತಾಣೆ ಮಾಂದ್ರಿ ಕಾಯಾಮ್ ಧರ್ಲಿ! ಹಾ ತಿಚ್ಕಾ ಕರಾಳ್ ಪಾಶಾಂವಾ 

ಶವಳ್ ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಜಿಂ ಸರ್ವ್ ಕಾಮಾಂ ಬಾಕಿ ದವರ್ಲಿಂ ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮವ್ಹಾಚ್ಮಾ 

ತಾಕ್ರೆಂತ್ ಮಗ್ನ್ ಜಾಲೊಂ. ನಿರಂತರ್ ಹಾಂವ್ ತಾಚ್ಕಾ ಬಗ್ಗೆಕ್ಚ್ ಆಸ್ಲ್ಹೊಂ. 

ಕಾಚೆ ಶಿವಾಯ್ ತೊ ಗರೀಬ್, ಖಾಸ್ಗಿ ದೌತೊರಾದ್ ಕರುಂಕ್ ನರ್ಸಾಂಕ್ ಠರಾಂವ್ಕ್ 

೨ನಾನ್ಮುಲ್. ದೆಕುನ್ ಹಾಂವೆಂಚ್ ನರ್ಸಾಚೊ ಪಾಶ್ ಘೆತ್ಲೊ ಆನಿ ಹಿಡೆಸ್ತಾಚಿ 

ಉರ್ಬೆನ್ ಚಾಕ್ರಿ ಕೆಲಿ. 

ದೀಸ್ ವ್ಹೆತಾಂ ವ್ಹೆತಾಂ ಪಿಡೆಸ್ಟ್ ಗಡೀಸ್ ಜಾಲೊ. ತಾಚಿ ಬಾಯ್ಲ್ (ಮ್ಹಜಿ 

ನಯ್ಸ್) ದೆದೆಸ್ಟಾರ್ ಜಾಲಿ. ತುರ್ತ್ ಪರಿಸ್ಥಿತೆಂತ್ ದುರಂತ್ ಹುಂಬ್ರಾರ್ಚ್ ಯೇವ್ನ್ 

ಉಭಿ ರಾವ್ಲಿ. ನಿಮಾಣೆ ಹಾಂವೆ ತಾಕಾ ಮುಂಬಯ್ ಥಾವ್ನ್ ರಾಜ್ಕೋಟ್ ವ್ಹರ್ದೊ 

ರ್ದಾರ್ ಘೆತ್ಲೊ. ತಿ ವೊಪ್ಪಾಲಿ. ಆನಿ ಅಶೆಂ ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜ್ಮಾ ಘರಾ ಪಾಟಿಂ ಗೆಲೊಂ 

ಹೈವ್ನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದುಖೇಸ್ ಭಯ್ಲಿಕ್ ಆನಿ ತಿಚ್ಯಾ ಪಿಡೆಸ್ತ್ ಪತಿಕ್. ಪಿಡಾ ಥಾಂಬ್ಹಾ 

ನಿದ್ದಾಕ್ ದುಬಾರಿ ನಿಶೋಫಾ ಕ್ ಚಡ್ಡಿ. ಹಾಂವೆ ಪಿಡೆಸ್ತಾಕ್ ಮ್ಹಜ್ಮಾಚ್ ಕುಡಾಂತ್ 

ುದಾಯ್ದ್ಲೊ. ದೀಸ್ ರಾತ್ ಹಾಂವ್ ತಾಚ್ಕಾ ಸಾಂಗಾತಾ ರಾವ್ಹೊಂ. ರಾತಿಕ್ ವ ದಿಸಾಕ್ 

ಹಿಂಚ್ ತಾಕಾ ನೀದ್ ನಾ, ತ್ಕಾ ಪಿಂರ್ಲೊವ್ಹೆನ್ ಮ್ಹಾಕಾಯೀ ಕುಸ್ಕುಟ್ ವಿರಾಮ್ ನಾ 

ಕಾಲೊ! ಅಶೆಂ ದಿಸಾಂದೀಸ್ ಘಡ್ಲೆಂ. ಮ್ಹಜಿಂ ತೆನ್ಮಾ ಆಫ್ರಿಕಾಚಿಂ ಆನಿ ಇಂಡಿಯಾಚಾ 
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ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಮಾಚಿಂ ಕಾಮಾಂ ಸಗ್ಳಿಂ ಬಾಕಿ ಪಡ್ಲಿಂ! ಕಿತ್ಲಿ ಚಾಕ್ರಿ ಕೆಲ್ಮಾರೀ, ಕಿತ್ಲಿಂ ವೊಕ್ತಾಂ 

ದೌತೊರಾದ್ ವಾಪರ್ಲ್ಯಾರೀ ಆಬೈ ಪಿಡೆಸ್ತಾಕ್, ತಾಚಿ ವೇಳ್ ಘಡಿ ಆಯ್ಲಿ. ತಾಣೆ. 
ಅಂತಿಮ್ ಸ್ವಾಸ್ ಸೊಡ್ಲೊ. | 

ತಾಚ್ಕಾ ಅಂತಿಮ್ ಕಾಳಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತಾಚ್ಕಾ ಸರ್ಕಿಂ ಧಾಡ್ನ್ ತಾಚಿ ಚಾಕ್ರಿ ಕರ್ಚೆಂ 
ಭಾಗ್ ಫಾವೊ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವೆಸ್ಟರಾಕ್ ಹಾಂವ್ “ನಮೋ” ಮ್ಹಣ್ತಾಂ ಆನಿ ಅರ್ಲಾಂ 

ದಿತಾಂ. 

ಮ್ಹಾಕಾ ಪಿಡೆಸ್ತಾಂಚಿ ಚಾಕ್ರಿ ಕ್ದಿ ವೊಡ್ಡಿ ಪಿಸಾಯೆರ್ ಪಡ್ಲಿ. ತಾಂತುಂ ಹಾಂವೆ. 

ಇತ್ತಿ ಉರ್ಪಾ ದಾಕಯ್ಲಿ ಕೀ, ಮ್ಹಜೆಂ ಆಯಿನ್ನ್ ಕಾಮ್ ಬಾಕಿ ಉರ್ಲೆಂ. ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ 

ಹಾಂವೆಂಚ್ ನಹಿಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಾಯ್ದೆಕ್ “ಸೆವಾ ಖಾತ್ಕಾಕ್”' ಭರಿ ಕೆಲೆಂ ಆನಿ ಸಬಾರ್ 

ಪಾವ್ಟಿಂ ಹಾಂವೆ ಸೆಜ್ಸಾಂಬಾರ್ಕಾಂಕ್ ಶ್ರಮದಾನಾಚಿ ದಯಾಳ್ ವಂತಿಗಿ ಭರ್ನ್ 

ಸುಧಾರ್ಸುನ್ ವ್ಹರೂೊಂಕ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಮಾಗ್ಲೊ. 

ಸೆವಾ, ಖರ್ಕಾ ಮನಾನ್ ಬರ್ಕಾ ಕಾಳ್ಜಾನ್ ಕರಿನಾ ಜಾಲ್ಕಾರ್ ತಿ ಅರ್ಥ್ ನಾತ್ಲ್ಲಿ 

ಜಾತಾ. ಪಿಡೆಸ್ತಾಚಿ ಚಾಕ್ರಿ ಕದ್ದಿ ಗರ್ರೆವಂತಾಂಕ್ ಆಧಾರ್ ದಿಂವ್ಚೊ, ಭುಕೆಲ್ಕ್ಮಾಕ್ 

ಜೇಂವ್ಕ್ ವಾಡ್ದೆಂ ಆನಿ ತಾನೆಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಪರಮೋದಧರ್ಮ್ 

ಜಾಲ್ಕಾರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸೆವೆಂತ್ ಸಂತೊಸ್ ಆಸೊಂಕ್ ಜಾಯ್. ಸಂತೊಸ್ ನಾತ್ಲ್ಲಿ 

ಸೆವಾ ಆಬೈೆ ಮಾರೆಕಾರ್ ನಹಿಂಚ್ ಸೆವಕಾಕ್ ಬಗಾರ್ ಪಿಡೆಸ್ತಾಕ್. ತಸಲಿ ಸೆವಾ 

ಪುಲ್ಲತ್ ಆಯ್ತಿ ಕರ್ತಾ. ದೆಕುನ್ ವ್ಹಡಾ ಭಕ್ತಿನ್ ತಶೆಂ ಉರ್ಬೆನ್ ಸೆವಾ ಕರಿನಾ 

ಜಾಲ್ಕಾರ್ “ದಯಾ” ಮಾಯಾಕ್ ಜಾತಾ. 

ಸೆವಾ ಜಾವ್ನಾಸಾ ದಂಡವ್ಲೆಚೊ ಸಾಕ್ರಿಫಿಸ್. ಉರ್ಬೆಸ್ತ್ ಸೆವಾ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಅನಂತ್ 

ಮುಂಬಯ್ದಿ ಜಮಾತ್ | 

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭಯ್ದಿಚೊ ಘೊವ್ ದೆವಾಧಿನ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ದುಸ್ರ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾ ತುರ್ತಾನ್ 

ಮ್ಹಾಕಾ ಮುಂಬಯ್ ವ್ಹಚಾಜೆ ಪಡ್ಲೆಂ. ಥಂಯ್ಸರ್ ಸ್ವತಂತ್ರಾಚ್ಕಾ ಚಳವಳೆ ಮುಖೆಲ್ಮಾಂನಿ 

ಸ್ಪತಂತ್ರಾ ಉದೆಶಿಂ ಸಮಾಜಿಕ್ ಫುಡಾರ್ಯಾಂಚಿ ಏಕ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ್ ಸಭಾ ದವರ್ದಲಿ. 

ಸಭೆಚೊ ಲೋಕ್ ಚಡಾವತ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲಲೊ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಚಳವಳೆಚೊ ಸ್ವಯಮ್ಸವಕ್ 

ಆನಿ ಹೆರ್ ಉರ್ಪೆಸ್ಕ್ ಕಾಮ್ಸಾರ್. ಜಾಲ್ಮಾರ್, ಮ್ಹಜಿ ಖಾಸ್ಗಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕಠಿಣ್ 

ವಿಭಾಡ್ಲೆಲಿ, ಕೀ ಹಾಂವ್ ಮರ್ಲಾಚ್ಕಾ ಘರಾ ಥಾವ್ನ್ ಮೊಡೆಂ ಸೆಮಿತರಿಕ್ ವ್ಹರ್ನ್ 

ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್೦ಚ್ ಮ್ಹಾಕಾ ರಯ್ಲ್ ಗಾಡಿ ಧರಿಜೆ ಪಡ್ಲಿ. ಪ್ರಸಂಗಾಚಿ ತಯಾರಿ 

ಕರುಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕುಸ್ಕುಟ್ಯೀ ವೇಳ್ ಲಾಭ್ಲೂ ನಾ. ತ್ಕಾ ಶಿವಾಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ನೀದ್ 

ನಾ ಆನಿ ಮ್ಹಜೊ ತಾಳೂ ಬಸ್ಲ್ಲೊ. ಹ್ಮಾ ದುಸ್ಲಿತೆಂತ್ಯೀ ಮ್ಹಾಕಾ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ್ 
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ರಾಯ್ಲೆಲ್ಮಾ ಘಡ್ಕೆ ಜಮಾತಿಕ್ ಪಾವ್ಚ್ವಾ ಶಿವಾಯ್ ನಿರ್ದೊಗ್ ನಾ. ಹ್ಯಾ ದುಸ್ಪಡೆಂತ್ 

೦ವೆ. ಸಗ್ಳೆ ಹಾಲ್ಚಾಲ್ ದೆವಾಕ್ ಸಮರ್ಬಿಲೆ `ಆನಿ ತಾಚೆರ್ಚ್ ಪಾತ್ಮೆಣಿ ದವರ್ನ್ 

ಸಯ್ಕ್ ಧರ್ದಂ. ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಜೊ ಪ್ರಸಂಗ್ ಎಕಾ ಕಾಗ್ಲಾರ್ ಬರೊವ್ನ್, ತಾಚೊ : 

ಸಾರಾಂಶ್ ವರೊವ್ನ್, ನೆರಾವ್ನ್ ತಜ್ವೀಜ್ ಕರ್ನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ವಿತರಣ್ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳಿ 

ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ತಕ್ಷೆಕ್ ವ್ಹಚೊಂಕ್ ನಾತ್ಲ್ಲಿ. 

ಸರ್ ಫಿರೋಜ್ಶ್ಚಾ ಮೆಹತಾಚ್ಕಾ ಸಾಂಗ್ಲೆ ಪರ್ಮಾಣೆ ಜಮಾತೆಚ್ಯಾ ಆದ್ಹ್ಯಾ ದಿಸಾ 

ಹಾಂವ್ ತಾಕಾ ತಾಚ್ಕಾ ದಪ್ಪರಾಂತ್ ಭೆಟ್ಟೊಂ. ತಾಣೆ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ಮ್ಹಜೊ ಪ್ರಸಂಗ್ 

ತಯಾರ್ ಆಸಾವೇ, ಮ್ಹಣೊನ್. 

ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಳೆಂ, “ಫಲಾಣ್ಕಾ ವೇಳ್ ಘಡಿಯೆ ಜೆಂ ಕಿತೆಂ ದೆವಾನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ 

ಮತಿಂತ್ ಘಾಲೆಂ ತೆಂ ಹಾಂವ್ ವಿತರಣ್ ಕರ್ನ್ ಸೊಡ್ತಾಂ.” 

'ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ, “ತೆಂ ಸಗೈೆಂ ಮುಂಬಯ್ದಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಚಲಾನಾ. ಹಾಂಗಾಸರ್ 

ಭಾತ್ಮಿದಾರ್ ಕುಸ್ಕುಟ್ ಖಬ್ರೆಕ್ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್ತಾತ್. ಹರೈಕ್ ಸಬ್ಜ್ ತೊಂಡಾಂತ್ಲೊ 

ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್ಡಾ ಆದಿಂ ತಪಾಸುಂಕ್ ಆಸಾ. ದಿಲ್ಲೊ ಪ್ರಸಂಗ್ ಫಾಲ್ಮಾಂ ಫಾಂತೆಂ 

ಜಾಯ್ದೆ ಜಾಲ್ಕಾರ್ ದಿಸಾಳ್ಕಾ ದೈನಿಕ್ ಪತ್ರಾಂಚ್ಕಾ ಛಾಪ್ಕಾನ್ಕಾಚ್ಕಾ ದಪ್ತರಾಕ್ ಪಾವಯ್ದೆ. 

ಹ್ಮೂ ಸಗ್ಳ್ಯೊ ರಾಟಾವಳಿ ತುಜ್ಕಾ ನಿಮ್ಮಿಂ ಆಟಾಪುಂಕ್ ಜಾತಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ 

ಪಾತ್ಯತಾಂ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ ಫಿರೋಜ್ ಶ್ಚಾ ಮೆಹತಾ. 

ಅರ್ವಿಲ್ಕಾ ಅನುಚಿತ್ ಘಡಿತಾಂನಿ ಮ್ಹಜಿ ಖಾಸ್ಗಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕುಂದ್ವಾಲ್ಲಿ ತರೀ ಹಾಂವೆ 

“ತರ್ ಸಾಂಗ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ವೂರಾರ್ ತುಜ್ಮಾ ಪ್ರಸಂಗಾಚಿ ಪ್ರತಿ ವ್ಹರುಂಕ್ 

ಮಿ. ಮುನ್ಶಿನ್ ಯೇಜೆ?'' ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ಸರ್ ಫಿರೋಜ್ ಶಾ ಮಹತಾನ್. 

"ಆಯ್ದೆ ರಾತಿಂ ಇಕ್ರಾ ವರಾರ್'' ಹಾಂವೆ ಜವಾಬ್ ದಿಲಿ. 

ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ಜಮಾತಿಕ್ ಗೆಲ್ಮಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳೊನ್ ಆಯ್ಲೊ ಅರ್ಥ್ 

ಸರ್ ಪಿರೋಜ್ ಶ್ಚಾ ಮೆಹತಾನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸೂಚನಾಚೊ. “ಸರ್ ಕವಾಸ್ಜೀ 

ಜಹಾಂಗೀರ್ ಇನ್ಸಿಟ್ಕೂಟ್'' ಸಾಲಾಂತ್. ಜಮಾತ್ ಎಕ್ಟಾಂಯ್ ಜಾಲಿ. ಮ್ಹಾಕಾ 

ಕಳಿತ್ ಜಾಲೆಂ ಕೀ ಸರ್ ಫಿರೋಜ್ ಶ್ಹಾ ಮಹತಾ ಹ್ಯಾ ಸಾಲಾಂತ್ ಪ್ರಸಂಗ್ ದಿತಾ 

ಮ್ಹಣೊನ್. ಜಾಲ್ಕಾರ್ ಚಡಾವತ್ ತೊ ಉಲಯ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಳ್ಲ್ಲ್ಯಾಫರಾ ತಾಕಾ 

ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಲೋಕ್ ಹಾರಿಂ ಹಾರಿಂನಿ ಯೆತಾ. ಸಾಲಾಂತ್ ಸಾಸಾಂವ್ ಘಾಲುಂಕ್ 

ಇಡೆಂ ಆಸಾನಾ. ತಾಣೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ್ ಸಭಾ ಆಪಯ್ಲಾರ್ ಕಾನೂನ್ ಕೊಲೆಜಿಂತ್ 

ವಿದ್ಮಾರ್ಥಿಚ್ ಯೇವ್ನ್ ಸಾಲ್ ಭರ್ಕಾತ್. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಉಗ್ಡಾಸಾ ಪರ್ಮಾಣ ಹಿಚ್ ಜಾವ್ನ್ 

ಆಸ್ಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ್ ಜಮಾತ್ ಹ್ಯಾ ಉದ್ದೇಶಾ ಖಾತಿರ್. 
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ಹ್ಯಾ ಕರಾಳ್ ಘಡಿತಾಂನಿ ಹಾಂವ್ ಕುಸ್ಕುಟ್ ಅಸ್ವಸ್ಟ್ ಜಾಲ್ಲೊಂ. ಮ್ಹಜೊ 
ತಾಳೊ ಶೆಳಿನ್ ಬಸ್ಲ್ಲೊ. ವೇದಿರ್ ಉಲಯ್ಲಲ್ಕಾ ಉತ್ರಾಂಚಿ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿ ಆನಿ 
ಸಭಿಕಾಂಚೊ ಗುಜ್ಜುಜೊ ಕಾನಾಂಕ್ ಮಾರ್ತಾಲೊ. ಅವ್ಕಕ್ತ್ ವಾತಾವರಣಾನ್ ಮ್ಹಜೆ 
ಹಾತ್ಪಾಂಯ್ ಕಾಂಪೊಂಕ್ ಸುರು ಜಾಲೆ. ತರೀ ಪ್ರಸಂಗ್ ಆರಂಭ್ ಕೆಲೊಚ್. 

ಸರ್ ಫಿರೋಜ್ ಶ್ಹಾ ಮೆಹತಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ನಿರಂತರ್ ಉತ್ತೇಜನಾಚೊ ಪಾಟಿಂಬೊ 
ದಿಲೊ. ತವಳ್ ತವಳ್ ತಾಳಿಯೊ ಪೆಟುನ್ ಶ್ಚಾಬಾಸ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಬಹಿರಂಗ್ 
ಮ್ಹಜ್ಮಾ ವಾಜ್ಞೂಲಾಕ್ ಮೆಚ್ಚಣೆಚೊ ತೆಂಕೊ ದಿಲೊ. ವಿದೇಶಿ ಸರ್ಕಾರಾಚ್ಯಾ : 
ಗುಲಾಮ್ಪಣಾಂತ್ ಕುಂದ್ವೊಂಚೊ ಲೋಕ್ ಉಚಾಂಬಳ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಂಚೊ ಗುಜ್ಜುಜೊ 
“ಅಂದೋಳನಾರ್”' ಪಡ್ಡೊ! ಆನಿ ಕ್ರಾಂತಿಚೆಂ ವಾತಾವರಣ್ ಆಯ್ತೆಂ ಜಾಲೆಂ. 
ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಜೊ ತಾಳೊ ಸಂಪೂರ್ನ್ ಬಸ್ತೊ! 

ಮ್ಹಾಕಾ ಸಹಕಾರ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಕೇಶವ್ ರಾವೊ ದೇಶ್ಪಾಂಡೆ ಫುಡೆಂ ವೇದಿರ್ 
ಆಯ್ಲೊ. ಜಾಲ್ಕಾರ್ ಲೋಕ್ “ವಾಛಾ'' “ವಾಛಾ?” ಮ್ಹಣೊನ್ ಬೋಬ್ ಮಾರುಂಕ್ 

ಸುರು ಜಾಲೊ. ಶ್ರೀ ವಾಛಾನ್ ಮ್ಹಜೊ ಪ್ರಸಂಗ್ ವಾಚುನ್ ಸಾಂಗ್ಲೊಚ್. ಲೋಕ್ 

ಥಂಡ್ ಪಡ್ಲೊ. ಅಂತಿಮ್ ವಾಕ್ಕೆಂ ಪರ್ಮಾಂತ್ ಲೋಕ್ ಮೌನ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ. 

ಲೊಕಾಚ್ಕೊ ತಾಳಿಯೊ ಆನಿ ಬೋಬೊ ತಶೆಂ ಶಾಭಾಸ್ಕಿ ಆಯ್ಕೊನ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಕಾಳಿಜ್ 

ಸಂತೊಸಾನ್ ಭರ್ಲ್ಲೆಂ. 

ಸರ್ ಫಿರೋಜ್ ಶ್ಹಾ ಮೆಹತಾ ಹೆಂ ಪಳವ್ನ್ ಖೂಬ್ ಮೆಚ್ಚಾಲೊ. “ತುಜೊ 

ಪ್ರಸಂಗ್ ಅತೀ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚೊ ಜಾಲೊ, ತುಕಾ ನೀಜ್ ಶಾಭಾಸ್ಕಿ ಫಾವೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ 

ತೊಚ್. ಮ್ಹಾಕಾ ಸರ್ಗಾಚೊ ಕೊನ್ಸೊ ಮೆಳ್ಲ್ಲ್ಯಾಬರಿ ಜಾಲೆಂ. ಥಂಯ್ಸರ್ ಎಕ್ಟಾಂಯ್ 

ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಜಮಾತಿಕ್ ಶೆಪ್ಪಿಂ ಖಬರ್ ಮೆಳ್ಳಿ ಕೀ ಹಾಂವ್ ಮೊರ್ಣ್ ಸಮಾಧಿ ಭುಂಯ್ಕ್ 

ಪಾವ್ಸ್. ಸಿಮೆತೆರಿ ಥಾವ್ನ್ ಶೀದಾ ಹ್ಯಾ ಸಭೆಚ್ಯಾ ಜಮಾತಿಕ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕರುಂಕ್ 

ಆಯ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣೊನ್. ಹೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ತೆ ಮ್ಹಾಕಾ ಭುಜಯ್ಲಾಗ್ಲೆ ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ: 

ದುಖಾಂತ್ ಜಾಲೆ ವಾಂಟೆಲಿ. 

ತ್ಯಾಚ್ ರಾತಿಂ ಶ್ರೀ ದೇಶ್ಪಾಂಡೆ ಆನಿ ತಾಚೊ ಮಿತ್ರ್ ಮ್ಹಣಾಲೆ ಕೀ ತಾಂಕಾಂ 

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ತೆನ್ಮಾ - ಆಫ್ರಿಕಾಕ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಮನ್ ಆಸಾ. ಶ್ರೀ ಸಿ. ಎಮ್. 

ಕರ್ಸೆಟ್ಜೀ ಸಕಯ್ಲ್ಯಾ ಕೊಡ್ತಿಚೊ ನಿತಿದಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲ್ಲೊ. ತಾಂಕಾಂ ತಾಂಚ್ಕೊ 

ತುರ್ ರಾಟಾವಳಿ ಸೊಡ್ನ್ ವಿದೇಶಾಕ್ ವ್ಹೆಚೊ ನಿರ್ದಾರ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಜಾಲೊನಾ. 

ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಪಾರ್ಸಿ ರುಸ್ತುಮ್ಜೀ ಸಹಾಯ್ ಭಾಸಾವ್ನ್ ಫುಡಂ ಆಯ್ಲೊ. ತಾಚೆ 

ಶಿವಾಯ್ ಸಬಾರ್ ಪಾರ್ಸಿ ಭಯ್ಲಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಕುಮೊಕ್ ಭಾಸಾವ್ನ್ ಫುಡೆಂ ಆಯ್ದೋ. 

ತೆದಾಳಾ ಖಾದಿ ಚಳವಳ್ ಭರಾನ್ ಚಲ್ಮಾಲಿ. ದೇಶ್ಪಾಂಡೆಕ್ಯೀ ಆಪ್ಣಾ ಖಾಸ್ಗಿ 
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ರಾಟಾವಳಿ ನಿಮ್ಮಿಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಆಧಾರ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಜಾಲೆಂನಾ. ತೆನ್ಕಾ 

ಆಫ್ರಿಕಾಕ್ ಪಾಟಿಂ -ವ್ಹೆತಾನಾ ವಾಟೆರ್, ಜಾಂದ್ಸಿಬಾರ್ ಹಾಂವ್ “ತ್ಕಾಬ್ಜೀಕ್'' . 
ಭೆಟ್ಟೊಂ. ತಾಣೆಂಯೀ ಮ್ಹಾಕಾ ಕುಮೊಕ್ ಭಾಸಾಯ್ಲಿ. ಜಾಲ್ಕಾರ್ ಭಾಸಾಯ್ದೆಲೆಂ ತೆಂ 

ಕೇವಲ್ ನಾಂವ್ ಜೊಡ್ಡಾ ಖಾತಿರ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮಾಗಿರ್ ಕಳೊನ್ 
ಆಯ್ಲೆಂ. ತಿ ಭಾಸಾವ್ಲಿ ತಾಕಾ ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ಚ್ ವಿಸ್ರೊನ್ ಗೆಲ್ಲಿ. ಶ್ರೀ ಅಬ್ಬಾಸ್ ತ್ಕಾಬ್ಜೀ 

ಕ್ರಮೇಣ್ ಬೋವ್ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ್ ಪಾವ್ಚೊ. ತೊ ಸಭಾರ್ ತೇಂಪ್ ದಂಡೊವ್ಚಿ ಕರ್ನ್ 

ಆಪ್ಲೆ ದಿಲ್ಲೆಂ ಉತಾರ್ ಮೊಡ್ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪ್ರಾಜಿತ್ ಕರ್ತಾಲೊ!! ಅಶೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ 

ಮ್ಹಜಿಂ ತಿನೀ ಯತ್ನಾಂ ನಿರ್ಬಳ್ ಜಾಲಿಂ! ಬ್ಯಾರಿಸ್ಟರ್ - ವಕೀಲ್ ತೆನ್ಕಾ-ಆಫ್ರಿಕಾಕ್ 

ವ್ಹಚೊಂಕ್ ತ್ಕಾ ತೆಂಪಾರ್ ಇನ್ಕಾರ್ ಕರ್ತಾಲೆ. 

ಹ್ಮಾ ವಿಷ್ಯಾಂತ್ ಶ್ರೀ ಪೆಸ್ಟೊನ್ಜೀ ಪಾದ್ಶಾಚೊ ಮ್ಹಾಕಾ ತಾಂಡುನ್ ಉಗ್ಲಾಸ್ 

ಯೆತಾ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಲಾಗಾಯ್ಕ್ ತೊ ಮ್ಹಜೆ ಕಡೆನ್ ಇಷ್ಟುಗತಿನ್ 

ಆಸ್ಲ್ಲೊ. ಪ್ರಥಮ್ ಹಾಂವ್ ತಾಕಾ ಸಸ್ಯಹಾರಾಚ್ಕಾ ಹೊಟೆಲಾಂತ್ ಭೆಟ್ಲ್ಹೊಂ. 

ತೊ ಮಾಸ್, ಮಾಸ್ಫಿ ಖಾಯ್ಡಾತ್ಲೊ. ಫಕತ್ತ್ ರಾಂದ್ವಯ್, ಫಳ್ವಸ್ತು, ಭಾಜಿ 

ಸಾಂಗೊ ಆನಿ ರುಡ್ ಪಾಲೊ ಮಾತ್ರ್ ಖಾತಾಲೊ. ಹಾಂವ್ ತಾಚ್ಕಾ ಭಾವಾಕ್ 

ಬರೋ ವೊಳ್ಕಾತಾಲೊಂ. ತಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಬಾರ್ಜೊರ್ಜೀ ಪಾದ್ಶ್ಚಾ. ತೊ ಚಿಕ್ಕೆಶೆ 

“ತಕ್ಷೆನ್ ಅಸ್ಕತ್' ಮ್ಹಳ್ಳಿ ತಾಚಿ ಕೀರ್ ರೂಢಿರ್ ಆಸ್ಲ್ಲಿ. ಹಾಂವ್ ತಾಕಾ ಖುದ್ದ್ 

ಭೆಟೊನ್ ನೆಣಾ. ಜಾಲ್ಮಾರ್ಯೀ ತಾಚೆ ಸಾಂಗಾತಿ ಮ್ಹಣ್ಹಾಲೆ ಕೀ ತೊ ಚಿಕ್ಕೆಶ 

"ಸಯ್ರ್ಭಯ್ರ್' ಮ್ಹಣೊನ್. ತ್ಮಾ ತೆಂಪಾರ್ ಟ್ರೇಮಾಂ ಘೂಡೆ ವೊಡ್ತಾಲೆ. 

ಘೂಡ್ಕಾಂಚ್ಕಾ ಭಿರ್ಮತೆನ್ ತೂ ಟ್ರೇಮಾಂತ್ ಪಯ್ಸ್ ಕರುಂಕ್ ಕಬೂಲ್ ನಾತ್ಲ್ಲೊ. 

ತಾಕಾ ಗಿನ್ಕಾನಾಚೆಂ ದೆಣೆ ಮೆಳ್ಲ್ಲೆಂ. ತಾಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಮ್ಹಳ್ಳಾರ್ ಅತಿರೇಕ್ ಕೀ 

ತೊ ಏಕ್ ಬೂಕ್ ವಾಚುನ್ ತಾಂತ್ಲೂ ಹರ್ಕಕ್ ಸಬ್ದ್ ಜಿಕುನ್ ಧರ್ನ್ ತೊಂಡ್ಬಾಶಿಂ 

ಸಾಂಗ್ತಾಲೊ!! ತೊ ಮಾಸ್ ಮಾಸಿ ಖಾಂವ್ಚಾ ಜಾತಿಂತ್ ಜಲ್ಮಾಲ್ಕಾರೀ ಆನಿ ಉರೈೆಸ್ತ್ 

ಪಾರ್ಸಿ ಜಾಲ್ಕಾರೀ, ಅಪುಟ್ ಸಸ್ಯಹಾರಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲ್ಲೊ. ತಾಚಿ ಕೀರ್ ವಿದೇಶಾಕ್ 

ಪರ್ಕಾಂತ್ಯೀ ಪ್ರಸಾರ್ಲೆಲಿ ಕೀ, ತೊ ವಿಶೇಷ್ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ್ ಆನಿ ಅತಿರೇಕ್ 

ಗಿನ್ಕಾನಾಚೊ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ದಲೊ. ಜಾಲ್ಕಾರ್ ಆಮ್ಚೆ ಮಧೆಂ ವಳಕ್ ಜಾಲಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ 

ತರ್ಕಾರೆಚ್ಕಾ ಖಾಣಾ ಜೆವ್ಣಾ ವರ್ವಿಂ ಆನಿ ನಹಿಂ ಕೀ ಶಿಕ್ಪಾ ವರ್ವಿಂ. ತಾಚೆಲಾಗಿಂ ಪಂಕಾಟ್ 

ಬಾಂಧುನ್ ಸ್ಪರ್ದ್ಯಾಕ್ ದೆಂವೊಂಕ್ ಮ್ಹಜೆ ನಿಮ್ಮಿಂ ಜಾತೆಂನಾ. 

ಪರತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತಾಚಿ ಖಬರ್ ಮಳ್ಳಿ ತೊ ಮುಂಬಂಯ್ತ್ ಹೃಕೋಡ್ತಿಚೊ 

"ಪ್ರೊಟೊನೋಟರಿ' ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಹಾಂವ್ ತಾಕಾ ಭೆಟ್ಟೊಂ. ತ್ಕಾ 

ವೆಳಾರ್ ತೊ ಗುಜ್ರಾಥಿ ಭಾಶೆನ್ ಅರ್ಥ್ಕೋಶಾಕ್ ಸಬ್ಸ್ ಸಂಗ್ರಹ್ ಕರ್ತಾಲೊ. 
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ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವಳ್ಕಿಚ್ಛಾ ಹರೈಕಾ ಮನ್ಶಾಕಡೆ ಹಾಂವೆ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ಕೀ, ತೆನ್ಶಾ ಆಫ್ರಿಕಾಕ್ 
ಯೇಂವ್ಕ್ ಖುಶಿ ಆಸಾಗಿ? ಮ್ಹಣೊನ್. ತಾಂಚ್ಕಾ ಪಯ್ಕಿ ಪೆಸ್ಟೊನ್ಜೀ ಪಾದ್ಶ್ಚಾನ್ 

ನಹಿಂಚ್ ತೆನ್ಶಾ ಆಫ್ರಿಕಾಕ್ ವ್ಹೆಚೆವಿಶಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ- ಇನ್ಕಾರ್ ಕೆಲೆಂ, ಬಗಾರ್ ಉಳ್ಬೊ 
ತೂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪಾಟಿಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ ಹಾಂವೆಂಯಿ ವ್ಹಚೊಂಕ್ ನಜೊ ಮ್ಹಣೊನ್! 

ತೂ ಮ್ಹಣಾಲೊ, “ತುಕಾ ಆಧಾರ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಕ್ ನಾ. ಖರೆಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ 
ಜಾಲ್ಕಾರ್ ತುಂವೆ ತೆನ್ಕಾ ಆಫ್ರಿಕಾಕ್ ವ್ಹೆಚೆಂ ಸರೀ ಚೂಕ್. ತಾಚೆ ವಯ್್ ಹೆರಾಂಕ್ 
ಪುಸ್ಹಾಂವ್ಚೆಂ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಅಕ್ರಮ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಕಾಮಾಕ್ ಕಿತೆಂ ಬರ್ಗಾಲ್ : 
ಪಡ್ಹಾಗಿ?!'' ತೊ ಉಳ್ಬೆಂ ಉದ್ಗಾರೊ! 

ಮುಂದರುನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ, “ಆಬೈ! ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಶಬ್ದಾರ್ಥ ಕೋಶಾಚೆಂ ಕಾಮ್ 

ಬಾಕಿ ಆಸಾ. ವೈಜ್ಞಾನಿಕ್ ಸಬ್ದ್ ಯೆಕ್ಟಾಂಯ್ ಕರಿಜೆ. ಪುಷ್ಕಳ್ ಕಾಮ್ ಬಾಕಿ ಆಸಾ 
ಪಾಂಯಾಂಕಡೆ, ತೆಂ ಸೊಡ್ನ್ ತುಂ ಪರ್ಕಿ ಗಾಂವಾಕ್ ಕಿತ್ಕಾಕ್ ವ್ಹೆತಾಯ್?! ಆಬೈ 
ದುಬ್ಬಿಕಾಯ್ ಹೆಂ ಚಿಂತುನ್ ಪಳೆ! ವ್ಹಯ್ ಆಮ್ಚೊ ದೇಶೀ ಲೋಕ್ ತೆನ್ಕಾ 
ಆಫ್ರಿಕಾಂತ್ ಕಷ್ಟಾರ್ ಆಸಾತ್ ಜಾಲ್ಕಾರ್ ತುಜೆ ತಸಲೊ ಕರ್ಮಯೋಗಿಚೆಂ ಧರ್ಮ್ 

ಪಾಳ್ಜೊ ಸಂಪೊ ಸರಳ್ ಸಮಾಜ್ ಸೇವಕ್, ಆಪ್ಲೊ ಆವಯ್ ಗಾಂವ್ ಸಾಂಡುನ್ 

ಫಾಲ್ತು ಕಾಮಾರ್ ಗೊರ್ಕಾಂಚ್ಯಾ ವಸಾಹತುಂತ್ ಶ್ರಮದಾನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ವ್ಹೆಚೆಂ ಆನಿ 

ತಾಚೆ ವಯ್ರ್ ದುಸ್ರ್ಯಾಂಕ್ ವ್ಹಚೊಂಕ್ ಪ್ರೇರಣ್ ದಿಂವ್ದೆಂ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಅಧಿಕ್ 

ವಾಯ್ಟ್! ತುಂವೆ ತನ್ಕಾ ಆಫ್ರಿಕಾಕ್ ವ್ಹೆಚೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಬರೆಂ ದಿಸಾನಾ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕರ್ರವ್ಕಾ 

ಪೈಕಿ ಮಹಾ ವ್ಹಡ್ ಕರ್ರವ್ಕ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಮಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಫಳಾಧಿಕ್ 

ಜಾತಾಸರ್ ಪರಿಪೂರ್ಡ್ ಕರ್ದೆಂ. ಆಮ್ಚೊ ಸ್ವಂತ್ ಸ್ವದೇಶಿ ಸರ್ಕಾರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಫರಾ 

ಆಮ್ಚಾ ಲೊಕಾಕ್ ಮಯ್ರ್ ಹಾಡೈತ್. ತುಕಾ ಜಬರ್ದಸ್ತೆನ್ ಆಡಾವ್ನ್ ರಾವೊಂವ್ಕ್ 

ಮ್ಹಜೆ ನಿಮ್ಮಿಂ ಸಾಧ್ಕ್ ನಾ. ಜಾಲ್ಮಾರ್ ಹೆರಾಂಕ್ ತುಜ್ಕಾ ಅಸಲ್ಮಾ ಪ್ರತಿಭಾವಂತಾಂಕ್ 

ದಿಸ್ಫೊಡ್ಡಾ ಗ್ರಾಸಾ ಖಾತಿರ್ ಪರ್ದಾಂವಾಕ್ ವ್ಹಚೊಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಖರೋಖರ್ 

ಸೊಡ್ಡೊಂ ನಾ”. 

ಹೊ ವಾದ್ ಅಖಂಡ್, ಜಾಲ್ಕಾರೀ, ಆಮ್ಚೊ ಗಾಂವ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊಚ್ 

ಗುಲಾಮ್ಪಣಾಂತ್. ದಿಸ್ಪೊಡ್ಮ್ಯಾ ಗ್ರಾಸಾ ಖಾತಿರ್ ದೇಶಾಂತರ್ ವೆಚಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ 

ಲೊಕಾಚಿ ದಸ್ತೂರ್ಚ್ ಸದಾಂಚಿ ಜಾಲ್ಲಿ. ದೆಕುನ್ ಗೂಂಡ್ ಚಿಂತ್ಪಾಚ್ಯಾ ಸಂದೇಶಾಕ್ 

ತಶೆಂ ಉಪದೇಶಾಕ್ ಹಾಂವೆ ಬರೆಂ ವರೊವ್ನ್ ನೆರಾವ್ನ್ ತಪಾಸಿಜೆ ಪಡ್ಲೆಂ. ತರೀ 

ಶ್ರೀ ಪೆಸ್ಟೋನ್ಜೀ ಪಾದ್ಶ್ಚಾ ಥಂಯ್ ಮ್ಹಜೊ ಅಭಿಮಾನ್ ವಾಡ್ಜೊ ಆನಿ ಚಡ್ಲೊ. 

ತಾಚಿ ದೇಶ್ಭಕ್, ಪಳೆವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮ್ಹಜೆಂಚ್ ಉಣೆಂಪಣ್ ದಿಸ್ಲೆಂ. ತಾಚ್ಕಾ 

ಸಾಂಗ್ಲೆಕ್ ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಪರಿಸ್ಥಿತೆಕ್ ತಾಳ್ ಪಡ್ಲಿನಾ ಜಾಲ್ಮಾರೀ, ತಾಚ್ಯಾ ' 
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ಭೂಗ್ಲಾಂಚ್ಕಾ ಬೊರ್ಕುಟೆಂತ್ ದೇಶ್ಭಕ್್ ಆಟಾಪ್ಲೆಲಿ. ತಾಚೆಂ ವಾಕ್ಮೂಲ್, ಅಖಂಡ್ 

ಜಾಣ್ವಾಯ್ ತಾಂತುಂ ನಿಶೆತಾಲಿ. ತ್ಕಾಚ್ ರಿತಿರ್ ಗೀತಾಂತ್ಲೆಂ ಕವನ್ ಪಾಟಿಂಬೊ 

ಔಪ ಸಾಂಗ್ರಾರ್': : ಗ್ರ 
ಶೆವ್ಪಿಂ ಕರ್ದೆಂ ವಾಜ್ಪಿ ಅಶೆಂ 

ಹರ್ವಾಲ್ಕಾರೀ ಯೋಜನ್ ಆಪ್ಲೆಂ 

ಬರೆಂ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ಲ್ಯಾರೀ ನಹಿಂ ಪೆಲ್ಯಾಚೆಂ 

ಮೆಲ್ಮಾರೀ ಪರ್ವಾನಾ ಪಾಳ್ತಾನಾ ಕರ್ರವ್ಕ್ ಆಪ್ಲೆಂ 

ಮೆಳ್ಳ್ಯಾರೀ ಖರಿ ವಾಟ್, ಸೊದ್ದೊ ಸೊದ್ದಲೊ ಸದಾಂಚ್. 

ಪೂನ ಆನಿ ಮದ್ರಾಸ್ 

(ಪ್ರಸ್ತುತ್: ಪೂನೆ ಆನಿ ಚೆನ್ನೈ ತಮಿಳ್ನಾಡು) 

ಸರ್ ಫಿರೋಜ್ ಶ್ಹಾ ಮೆಹತಾನ್ ಮ್ಹಜೆಂ ವ್ಹಜನ್ ಹಾಳು ಕೆಲೆಂ. ಹಾಂವೆ 

ಮುಂಬಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಪೂನೆಕ್ ವ್ಹೆಚಿ ತಯಾರಿ ಕೆಲಿ. ಪೂನೆಂತ್ ದೋನ್ ಪಾಡ್ತಿ 

ಆಸ್ಲ್ಲೊ. ಮ್ಹಾಕಾ ಕೊಣಾಯ್ ವಯ್ರ್ ಥರ್ಬೇಧ್ ನಾತ್ಲ್ಲೊ, ಸರ್ವ್ ಏಕ್ಚ್. 

ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಧೆಂ ತಶಂ ಪಾಡ್ತಿ ಮಧೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ದೂರ್ನಿರ್ದಯ್ ನಾತ್ಲ್ಲೊ. ಸಮೇಸ್ತಾಂಕ್ 

ಉತ್ತೇಜನ್ ತಶೆಂ ಪ್ರಚೋದನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ. ಪ್ರಥಮ್ ಹಾಂವೆ 

ಪೂನೆಚ್ಕಾ ನಾಂವಾಡ್ದಿಕ್ ಲೋಕಮಾನ್ಕ್ ತಿಲಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಕ್ ಭೆಟ್ 

ದಿಂವ್ಚಿ ವ್ಯವಸ್ತಾ ಕೆಲಿ. 

ತಾಣೆ ಮ್ಹಾಕಾ ಸ್ವಾದಿಕ್ ಯೆವ್ಕಾರ್ ದೀವ್ನ್ ಮ್ಹಳೆಂ, “ಆಬೈ, ಸಗ್ಭ್ಯಾಂಕ್, 

ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಾಚ್ಮಾ ಕಾಮಾಂತ್ ವಾವುರ್ದಾಂಕ್ ಲಾಗಿಂ ಕರ್ನ್ ತಾಂಚಿ 

ಸಹಾಯ್ ಪಂವ್ಚಿ ವಾಜ್ಚಿ. ತನ್ಮಾ ಆಫ್ರಿಕಾವಿಶಿಂ ಆಮ್ಚೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ವಿರಳ್ ನಾ. 

ಜಾಲ್ಕಾರ್, ಪಾಡ್ತಿಚೊ ಪಿರ್ಡೆಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ಪಕ್ಸಾತೀತ್ ಅಭ್ಯರ್ತಿ ಜಾಯ್ದೆ. ತುಂವೆ 

ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಭಂಡಾರ್ಕಾರಾಕ್ ಮೆಳ್ಚೆಂ ಬರೆಂ. ಅರ್ವಿಲ್ಕಾ ಕಾಳಾರ್ ತೊ ಕಸಲ್ಮಾಚ್ 

ಸಾರ್ವಜನಿಕ್ ಕ್ಷೇತ್ರಾಂತ್ ಪಾತ್ರ್ ಫೆನಾ. ತುಂ ತಾಕಾ ಭೆಟ್ಟಿ ಜಾಲ್ಕಾರ್ ಪರತ್ ತಾಕಾ 

ಸಾರ್ವಜನಿಕ್ ಜಮಾತಿಂನಿ ಪಾತ್ರ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಪ್ರೇರಣ್ ಮಳ್ತಲೆಂ. ತಾಕಾ ಪಯ್ದೆಂ ಭೆಟ್, 

ತೊ ಕಿತೆಂ ಸಾಂಗ್ತಾ ತೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಂಗ್. ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ತಿಲಕ್ ಫುಡೆಂ ಮುಂದರುನ್ 

ಮ್ಹಣಾಲೊ, “ಜಾಲ್ಕಾರ್ ವಿಸ್ರಾನಾಕಾ, ತುಜ್ಕಾ ಹ್ಯಾ ಮಹಾನ್ ಯೋಜನಾಂತ್ ಜಾತಾ 

ತಿತ್ಲೊ ಪಾಟಿಂಬೊ ದೀಂವ್ಕ್ ಹಾಂವ್ ಪ್ರಯತನ್ ಕರ್ತಾಂ. ತುಕಾ ಖಂಚಾಯ್ ಘಡ್ಕೆ 

ಮ್ಹಾಕಾ ಮೆಳೊಂಕ್ ಜಾಯ್ ತರ್ ಘಳಾಯ್ ಕರಿನಾಕಾ. ತುಂವೆ ಖಂಡಿತ್ ಮ್ಹಾಕಾ 
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ಭೆಟೈತ್. ತುಕಾ ಮ್ಹಜೊ ಸಹಕಾರ್ ಆಸ್ಮಲೊಚ್.” 

ಲೋಕಮಾನ್ಕ ತಿಲಕಾಕ್ ಹಿಚ್ ಮ್ಹಜಿ ಪ್ರಥಮ್ ಭೆಟ್. ಹ್ಕಾ ಭೆಟೆನ್ ಮ್ಹಾಕಾ 

ಸುಸ್ತಾಲೆಂ, ಕಿತ್ಕಾಕ್ ತಾಕಾ “ಲೋಕಮಾನ್ಸ ಮ್ಹಣೊನ್ ಉಲೊ ಕರ್ರಾತ್ಗೀ'' ಮ್ಹಣ್. 
ತಾಚೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಭೆಟ್ಟೊಂ ಗೋಖಲೆಕ್. ಫರ್ಲೂಸನ್ ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯಾ 

ಮಯ್ದಾನಾರ್ ತೊ ಮ್ಹಾಕಾ ಉಲಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ಳೊ. ತಾಣೆ ಮ್ಹಾಕಾ ಹಾರ್ಲಿಕ್ ಯೆವ್ಕಾರ್ 
ದಿಲೊ. ತಾಚಿ ರೀತ್ ನೀತ್, ಚಾಲ್ಚಮ್ಮಣ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಕ್ಸಣಿಕ್ 
ಭುಲ್ಲೆಂ! ಆಮ್ಚೆ ಮಧೆಂ ಪಯ್ದೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಹೂ ಸಂಪರ್ಕ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ಜಾಲ್ಕಾರೀ, ಏಕ್: 

ವಿಚಿತ್ರ್ ಸಕ್ತೆಚೆಂ ಸ್ವಾಧಿಕ್ ವಾರೆಂ ವ್ಹಾಳ್ತಾಲೆಂ! | 
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಾಚ್ಮಾ ವಾಟೆರ್ ಆಬ್ಭೆ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೆಟ್ಟೊ. ಸರ್ ಫಿರೋಜ್ ಶ್ಹಾ 

ಮೆಹತ್ತಾ. ತೊ ಜಾವ್ನಾಸ್ದೊಲೊ ಬೃಹತ್ ಹಿಮಾಲಯ್ ಪರ್ವತ್. 

ಲೋಕಮಾನ್ಕ ತಿಲಕ್ ಅಗಾಧ್ ಸಾಗೊರ್ ಜಾಲ್ಕಾರ್, ಗಂಗಾ ನಂಯ್ ಆಜಬೈ 
ತ್ಯಾಚ್ ಸಮ್ದಿರಾಕ್ ವ್ಹಾಳ್ಜಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನಂಯ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲಲೊ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಗೋಖಲೆ. 

ಹ್ಯಾ ಪವಿತ್ರ್ ನಂಯ್ತ್ಕ್ ಸ್ನಾನ್ ಕೆಲ್ಕಾರ್ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ್ ಪರಿಶುದ್ದ್ ಜಾತಾ, ಪಾಪ್ 

ಪರಿಹಾರ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ವಾದ್ ರೂಢಿರ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ. ಮಹಾನ್ ಗಂಗಾ ನಂಯ್ 

ಜಾವ್ನಾಸಾ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ್, ಧಾರ್ಮಿಕ್, ಮಾನಸಿಕ್, ತಶೆಂ ಭೌದ್ದಿಕ್ ನಿತಳಾಯೆಚೆಂ ತಳೆಂ! 

ಜಸಿ ನಂಯ್ ಪವಿತ್ರ್ ತಶೆಂ ತಾಂತ್ಲೆಂ ದೈವಿಕ್ ಸ್ನಾನ್ ವಿಚಿತ್ರ್ ತಶೆಂ ಅಲೌಕಿಕ್. 

ಗೋಖಲೆನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೋವ್ ಸೂಕ್ಸಿಮ್ ನದ್ರೆನ್ ತಜ್ವೀಜ್ ಕೆಲೊ. ಜಶೆಂ 

ಏಕ್ ಶಿಕ್ಷಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಶಿಸಾಚಿ ನಿಪೃಣಾಯ್ ಪಾರ್ಕುನ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಅಭ್ಯರ್ತಿಕ್ ಮಾತ್ರ್ 

ವಯ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಗಾಕ್ ಪ್ರವೇಶ್ ದಿತಾ, ತಶೆಂ ತಾಣೆ ಕೆಲಿ ಮ್ಹಜಿ ಪರೀಕ್ಷಾ, ಬೋವ್ 

ಚತ್ರಾಯೆನ್ ಆನಿ ಸೂಕ್ಷಿಮಾಯೆನ್. ತಾಣೆ ಮ್ಹಾಕಾ ಹ್ಯಾ ಅಪರಿಚಿತ್ ಸಂಸ್ಥಾನಾಂತ್ 

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಾವಿಶಿಂ ಕೊಣಾಕ್, ಕಶೆಂ ಭೆಟ್ಟೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ವಳೊಕ್ ಪಾಳೊಕ್ ಕರ್ನ್ 

ದಿಲಿ. ತಾಣೆ ವಿಚಾರ್ನ್ ಘೆತ್ಲೊ ಮುಂಗಡ್ ಮ್ಹಜೊ ಪ್ರಸಂಗ್ ಜೊ ಉಪನ್ಮಾಸ್ 

ಕರುಂಕ್ ಆಸ್ತಲೊ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಾಚ್ಕಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ್ ಸಭೆರ್. 

ಗೋಖಲೆನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಪ್ಲಿ ಕೊಲೆಜ್ ದಾಕವ್ನ್ ಭರ್ಪೂರ್ ಮಜತ್ ಭಾಸಾಯ್ಲಿ. 

“ಫ್ರೊ. ಭಂಡಾರ್ಕಾರಾ ಕಡೆಂ ಮೆಳಾಪ್ ಸಂಪ್ಣ್ಯಾ ನಂತರ್ ತಾಚಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ 

ತಿಳ್ಸಿ” ಮ್ಹಣಾಲೊ. ನಿಮಾಣೆ ಮ್ಹಾಕಾ ತಾಣೆ ಆದೇವ್ಸ್ ಮಾಗ್ತಾನಾ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಚ್ಕಾ 

ನಾಂವಾನ್ ಆಶೀರ್ವಾದ್ ದಿಲೊ. 

ಗಾಡ್ ದೇಶ್ಭಕ್ತಿಚೆಂ ತುಪೆಂ ಜಾವ್ಹಾಸ್ಥಲೊ ಮಹಾನ್ ಗೋಖಲೆ. ಜಾಕಾ ಭೆಟ್ 

ದೀವ್ನ್ ಗ್ರೇಸ್ ಜಾಲೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಅಧ್ಯಯನ್. ತೂ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲಲೊ ನೀಜ್ ದೇಶ್ಪ್ರೇಮಿ. 

ಜಾಜಿ ಮ್ಹೊರ್ ಬಸ್ತಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಳ್ತಾಂತ್ ಆನಿ ಥಂಯ್ಸರ್ ಉದ್ದಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿತ್. 
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ಡೊ. ಭಂಡಾರ್ಕಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೆಟ್ಟೊ ಆನಿ ಮಾಯಾಮೊಗಾಚೊ ಸ್ವಾದಿಕ್ 

ಯೆವ್ಕಾರ್ ತಾಣೆ ದಿಲೊ. ಜಸೊ ಏಕ್ ಬಾಪ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವಿದೇಶಾಂತ್ ಥಾವ್ನ್ 
ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪುತಾಕ್ ದಿತಾ ತಸಲೊ ಉಬಾಳ್ ಆನಿ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಯೆವ್ಕಾರ್ ತಾಣ ಮ್ಹಾಕಾ ' 

ದಿಲೊ. ತಾಚಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ ನಿಶೆತಾಲಿಂ ತಾಚ್ಯಾ ಹರೈಕಾ ಉತ್ರಾಂತ್. | 

ಹಾಂವ್ ತಾಕಾ ಭೆಟ್ತಾನಾ ಧನ್ಸಾರ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಮ್ಹಾಕಾ ಮೆಳೊಂಕ್ ಲೋಕ್ 

ಸದಾಂಚ್ ಯೆತಾಲೊ, ಎಕಾ ಉತ್ರಾನ್ “ನಿರಂತರ್”, ಹೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ಯೀ ತೊ ಖುಶ್ 

ಪಾವ್ಚೊ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಾಚ್ಕಾ ಚಳ್ವಳೆ ಶಿಬಂಧೆಕ್ ಪಿರ್ಡೆಂತ್ ಏಕ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ 

ಪಾಡ್ತಿ ಭಾಯ್ಲೊ ನೇಮಕ್ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಮ್ಹಜೊ ವಾದ್ ತಾಕಾ ಖೂಬ್ ರುಚ್ಲೊ. 

ವ್ಹಡಾ ಉಮೆದಿನ್ ಸಮ್ಮತಿ ದೀವ್ನ್ ತೊ, “ಬರೆಂ ಜಾಲೆಂ ಬರೆಂ ಜಾಲೆಂ'' ಮ್ಹಣೊನ್ 

ಉದ್ದಾರ್ದೊ. 

ಮ್ಹಜೊ ವಾದ್ ಆನಿ ವಾಕ್ಕ್ಮೂಲ್ ಆಯ್ಕಾಲ್ಕಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ: 

“ತುಂ ರಾಜಕೀಯಾಂತ್ ಪಾತ್ರ್ ಘೆತಾಯ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಕೊಣೀ ಸಾಂಗ್ಲೆನಾಂತ್. ಪುಣ್ 

ತುಕಾ ಇನ್ಕಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಯ್ನಾ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ್ ಹಿತಾ ಖಾತಿರ್ ತುಜೊ 

ಹುಸ್ಕೊ ಪಳೆತಾನಾ ಸಹಜ್ ಜಾವ್ನ್ ತುಜ್ಮಾ ಯೋಜನಾಂತ್ ಪಾತ್ರ್ ಫೆನಾಸ್ತಾನಾ 

ಮೆಕ್ಳೊ ವೊರೆಎಂಗಡ್ ರಾವೊಂಕ್ ಜಾಯ್ಡಾ. ತುಂವೆ ತಿಲಕಾಲಾಗಿಂ ಆನಿ ಗೋಖಲೆಕಡೆಂ 

ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ವಿಚಾರ್ತಲಿ ಬರೆಂ ಜಾಲೆಂ. ತಾಂಕಾಂ ಸಾಂಗ್ ಮ್ಹಜಿ ಖರ್ಕಾ ಕಾಳ್ಜಾನ್ 

ಸಮ್ಮತಿ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್. ಹಾಂವ್ ವ್ಹಡಾ ಸಂತೊಸಾನ್ ತಾಂಚ್ಕಾ ದೊನೀ ಸಭೆಂನಿ 

ಪಾತ್ರ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಕಬೂಲ್ ಆಸಾಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ತುಮ್ಚಿ ಸಭಾ ಜಮ್ಹೊ ವೇಳ್ ಸಾಂಗಾಜೆ 

ಮ್ಹಣೂನ್ ನಾ. ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಸಂದ್ರಾಪಾ ಪರ್ಮಾಣ ಠರಾಯ್ದೆಲ್ಮಾ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ್ ವೆಳಾರ್ 

ಹಾಂವ್ ಹಾಜಿರ್ ಜಾತಾಂ''. ಇತ್ಲೆಂ ಸಾಂಗೊನ್ ತಾಣೆ ಮ್ಹಾಕಾ ಆದೇವ್ಸ್ ಮಾಗ್ಲೊ. 

ಕಸಲಿಚ್ ಘಳಾಯ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾನಾ ಹ್ಯಾ ಪೂನೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಪುಡಾರ್ಕಾಂನಿ ಏಕ್ ಸಭಾ 

ಆಪಯ್ಲಿ. ಹ್ಯಾ ಜಮಾತಿಚಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ಪಳೆವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಖಚಿತ್ ಜಾಲೆಂ ಕೀ, 

ಆಮ್ಕಾಂ ಲೊಕಾಚೊ ಯಥೇಷ್ಟ್ ಸಹಕಾರ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣೂನ್. 

ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಂವೆ ಮೆಡ್ರಾಸಾಕ್ ಪಯ್ಣ್ ಧರ್ಲೆಂ. ಥಂಯ್ಸರ್ ಲೊಕಾನ್ 

ಮ್ಹಾಕಾ ಮಾಯಾಮೊಗಾಚ್ಕಾ ಸ್ಟಾದಿಕ್ ಯೆವ್ಕಾರಾನ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕೆಲೊ. ತೆನ್ಕಾ- 

ಆಫ್ರಿಕಾಂತ್ ಹಾಂವೆ ಬಾಲಸುಂದರಮ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಘರ್ಖಾತ್ಕಾಚ್ಕಾ ಕಾಮ್ಲಾರಾಚಿ 

ಗಜಾಲ್, ಹಾಚ್ಮಾ ಆದಿಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಲ್ಮಾ ಪರ್ಮಾಣೆ, ಹಾತಿಂ ಫಘೆತ್ಲ್ಲಿ - ತ್ಕಾ ನವ್ಯರಾಕ್ 

ಗೊರ್ಕಾ ಯೆರೋಪಿ ಧನಿಯಾನ್ ಮಾರ್ನ್ ದಾಂತ್ ರುಡೂವ್ನ್ ಕಾಡ್ನ್ ತಾಚೆಂ ಶಿಸ್ 

ಚೆಂಚ್ಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ಹಾಂವೆ ಹಾಚ್ಮಾ ಆದಿಂ ವಿವರಿಲ್ಮಾ. ಅಸಲ್ಮಾ ದುರಾದೃಷ್ಟಾಕ್ 

ಸಾಂಪಡ್ಲೆಲ್ಕಾ ಮನ್ಶಾಚ್ಯಾ ವ್ಯಾಜ್ಕಾಕ್ ಖಾಂದ್ ಮಾರ್ನ್ ತಾಕಾ ಮಾನವೀಕ್ ಹಕ್ಕಾಂ 
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ಲಾಗು ಜಾತಾತ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ರುಜು ಕರ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ವಾವುರ್ಲಾಂ. 

ಹಿ ಖಬರ್ ತವಳ್ ಮೆಡ್ರಾಸ್ ದಿಸಾಳ್ಕಾಂನಿ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಕಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ 
ಲೊಕಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಎಕಾ ಎಕೀನ್ ಸರ್ವತೋಮುಖ್ ಹಿತೈಷಿಚಿ ಮಾನಾಚಿ ಮಣಯ್ 
ಅಮಾನತ್ ದವರ್ದೆಲಿ. 

ಹಾಂವ್ ಮೆಡ್ರಾಸ್ ಪಾವುಲ್ಲೊಂಚ್ ಲೊಕಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸ್ವಾದಿಕ್ ಯೆವ್ಕಾರ್ 
ದೀವ್ನ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ದಿಲೊ. ಮ್ಹಜೆಂ ಬಿರುದ್, “ಕೂಲಿಯಾಂಚೊ ವಕೀಲ್'' ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ 

ತಬ್ದೀಲ್ ಕರ್ನ್ ತಾಣಿ ಮ್ಹಾಕಾ “ಕೂಲಿಯಾಂಚೊ ಪಾತ್ರೊನ್'' ಕೆಲೊ!! ಜಾಲ್ಕಾರ್, 
ಜೆಂ ಕಿತೆಂ ಹಾಂವೆ ಕೆಲಾಂ ಮ್ಹಜ್ಮಾ ಭಾವಾಚಿ ಪುಲ್ಲತ್ಸ್ ಹಾಳು ಕರ್ಹ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ 

ಜಾವ್ನಾಸ್ದಲೆಂ, ತೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಕರ್ತವ್ಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲಲೆಂ. ಅನ್ವಾರಾಂತ್ ಸಾಂಪಡ್ಡೆಲ್ಯಾಚೆ 

ಕಷ್ಟ್ ಪರಿಹಾರ್ ಕರ್ನೆಂ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಪರಮೋದರ್ಮ್. 

ಮ್ಹಜೊ ಪ್ರಸಂಗ್ ಲಾಂಬ್ ದೀಗ್ ಜಾಲ್ಕಾರೀ ಪ್ರೇಕ್ಟಕ್ ಗಾಢ್ ನಿಶ್ಶಬ್ದಾನ್ 

ಆಯ್ಕಾತಾಲೆ. ಸಭಾ ಸಂಪ್ತಾನಾ ಹಾಂವೆ ಪುದ್ವಿಂ ಉಲ್ಲೇಖ್ ಕೆಲ್ಲಿ ತಿ “ನಿಳ್ಳಿ ಕಡ್ತಿಲ್” 

ವಾಚಿ. ಹಾಂವೆ ದುಬಾರಿ ಧಾ ಹಜಾರ್ ಛಾಪ್ಲ್ಲೊ ಪ್ರತಿಯೊ ಥೊಡ್ಮಾಚ್ ಘಡಿಯಾಂ 

ಭಿತರ್ ಕಾಬಾರ್ ಜಾಲ್ಕೊ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವಾಚ್ಛಿ ಜಾಣಾರಿ ಹ್ಮಾ ಕಡ್ತಿಲೆಚಿ ವ್ಹಡ್ಡಿಕ್ 

ಉಚಾರಿಲಾಗ್ದೆ. 

ಹಾಂಗಾಸರ್ ಮ್ಹಾಕಾ "ಜಿ. ಪರಮೇಶ್ವರನ್ ಪಿಳ್ಳೆ' ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಚಿ ವಳೊಕ್ ಜಾಲಿ. 
ತೊ "ಸ್ಪೆಂಡರ್ಡ್' ದಿಸಾಳ್ಕಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಲೊಲೊ. ತಾಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ 

ಭರ್ಬೂರ್ ಸಹಾಯ್ ಮೆಳ್ಳಿ. ತಾಣೆ ಬೋವ್ ಚತ್ರಾಯೆನ್ ತರ್ದುಮೊ ಕೆಲೊ ಮ್ಹಜ್ಕಾ 

ಧೈ್ಯೇಯಾಚೊ ಆನಿ ತಾಚ್ಕಾ ದಪ್ಪರಾಕ್ ಭೆಟ್ ಕರುಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಪವ್ಣೆ ದಿಲೆಂ. 

ಮ್ಹಜಿ ಭೆಟ್ ಪರಸ್ಪರ್ ಸ್ವಯಮ್ಪೂರ್ಲತಾಯೆಚಿ ಜಾಲಿ ಕೀ, ತಾಣಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಾವಿಶಿಂ 

ಲೊಕಾಚಿ ಮತ್ ವಿಕಾಸ್, ತಶೆಂ ಹಾಳು ಕರ್ದಿ ಸಾಹೆತ್ ಆನಿ ಮಾಹೆತ್ ವೊದ್ಗಾಂವ್ಕ್ 

ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ನಿರ್ದಾರ್ ಘೆತ್ಲೊ. ಶ್ರೀ ಜಿ. ಸುಬ್ರಮಣ್ಯಮ್ "ಹಿಂದೂ" ದಿಸಾಳ್ಕಾಚೊ 

ಆನಿ ಡೊಕ್ಟರ್ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯಮ್ ಹಾಣಿ' ಸಗ್ಸ್ಯಾಂನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಾಹಸಾಂತ್ ಸಹಭಾಗಿ 

ಜಾತಾಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಉತಾರ್ ದಿಲೆಂ. ಜಾಲ್ಕಾರ್ ಮೆಡ್ರಾಸ್ ಸ್ಪೆಂಡರ್ದಾಚ್ಕಾ ಜಿ. 

ಪರಮೇಶ್ವರನಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಕೀ, ತಾಚ್ಕಾ ದಿಸಾಳ್ಕಾರ್ ಏಕ್ “ಪ್ರಕಟನೆಚೆಂ ಅಂಕಣ್" 

(Column) ಸದಾಂಚ್ ಅಮಾನತ್ ಆಸ್ತಲೆ. ಹ್ಮಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ “ಸ್ವದೇಶಿ ಯತ್ನಾ” 

ಖಾತಿರ್. ಹೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ವ್ಹರ್ತೊ ಆನಂದ್ ಜಾಲೊ. ಹ್ಯಾ ಸಭೆಕ್ 

ಪಚಾಯಪ್ಪ ಸಾಲಾಂತ್'' ಡೊ. ಸುಬ್ರಮಣ್ಯಮ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ ಬಸ್ಲ್ಲೊ. 

ಲೊಕಾಚೊ ಮೋಗ್ ಮಯ್ಬಾಸ್ ತಾಂಚೊ ಸಹಕಾರ್ ಆನಿ ಬರೆಂ ಮನ್ ಪಳವ್ನ್ 

ಹಾಂವ್ ಆಜ್ಯಾಪ್ ಪಾವ್ಲೊಂ. ತಮಿಳ್ನಾಡುಂತ್ ಮ್ಹಜೊ ಸರ್ವ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ 
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ಭಾಶೆನ್ ಕರಿಜೆ ಪಡ್ಹ್ಯಾರೀ, ತಾಂಚ್ಕಾ ಉಬಾಳ್ ಯೆವಾ ರಾನ್ ಬಾಂದ್ಲೆ 0 ಪಜಾಚಂ 

ಬಾಂಧಾಪ್ ಮೂಡುಂಕ್' ಕೋಣ್ ಸಕಾತ್? ಂRLD KONKANI LIBRARY 

°° Acen No: 000428 4 
ಮೆಡ್ರಾಸ್ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಂವೆ ಕಲ್ಕತ್ತಾ (ಕೊಲ್ಕ 

ಹಾಂವ್ ಕಠೀಣ್ ರಗ್ಭ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಂಪಡ್ಲೊ'. ಥಂಯ್ಸರ್ ಮ್ಹಾಕ ಕಾ ಕೊಣಾಚಿಚ್ 

ವಳೊಕ್ ನಾತ್ಲ್ಲಿ. ದೆಕುನ್ ಹಾಂವೆ “ಗ್ರೇಟ್ ಈಶ್ಚರ್ನ್ ಹೊಟೆಲಾ''ಂತ್ ತಾತ್ಕಾಲಾಕ್ 

ವಸ್ತಿ ಕರಿ ವ್ಯವಸ್ತಾ ಕೆಲಿ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ವಳೊಕ್ ಜಾಲಿ ಮಿ. ಎಲ್ಲರ್ ತೋರ್ಟ್ 

ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಚಿ. ತೊ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ “ಡೈಲಿ ಟೆಲಿಗ್ರಾಫ್” ದಿಸಾಳ್ಮಾಚೊ ಭಾತ್ಮಿದಾರ್. 

ತಾಣೆ ಮ್ಹಾಕಾ ಬೆಂಗಾಲ್ ಕ್ಲಬ್ಬಾಕ್ ಆಪೊಣೆ ದಿಲೆಂ, ಆನಿ ತೊ ತ್ಕಾಚ್ ಹೊಟೆಲಾಂತ್ 

ವಸ್ತಿ ಕರ್ತಾಲೊ. ಪುಣ್ ತಾಕಾ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಕಳಿತ್ ನಾತ್ಲ್ಲೆಂ ಕೀ, ಅತಿಥಿ ಸಾಲಾಕ್ 

ಇಂಡಿಯನಾಂಕ್ ರೀಗ್ ನಾ ಮ್ಹಣೂನ್. ತಾಕಾ ಆಯಿನ್ನ್ ವೆಳಾರ್ ಕಳಿತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ 

ಕೂಡ್ಲೆ ತಾಣೆ ಮ್ಹಾಕಾ ತಾಚ್ಕಾ ಖಾಸ್ಗಿ ಕುಡಾಕ್ ಆಪವ್ನ್ ವ್ಹರಾಜೆ ಪಡ್ಲೆಂ. ಹೊ ಕೃತಕ್ 

ವರ್ಡ್ ಬೇಧ್, ಮೂಳ್ ನಿವಾಸಿಂಚಾಚ್ ಅಧಿಕೃತ್ ಗಾಂವಾಂತ್, ರುತಾ ಕರ್ಬೆಂ 

ಪಳವ್ನ್, ತೊ ಕಠಿಣ್ ಹೀನ್ಪಣಾನ್ ಕುಂದ್ವಾಲೊ. ಮ್ಹಾಕಾ ನಾಲಿಸಾಯೆಕ್ ಬಾಧ್ಕ್ 

ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ತೊ ಭೋವ್ ತಗ್ಗಾಲೊ ಆನಿ ಬಾಗ್ಸಾಲೊ. 

ಶ್ರೀ ಸುರೇಂದ್ರನಾಥ್ ಬೆನಾರ್ಹಿಕ್ ಒಂಗಾಳಾಂತ್ ವಳ್ಕಾನಾಸ್ಲೊ ಮನಿಸ್ ನಾಸ್ಲ್ಲೊ. 

ಹರ್ಶೇಕ್ಲೊ ತಾಕಾ ಮಾಂದ್ರಾಲೊ. ಹಾಂವ್ ತಾಕಾ ಭೆಟ್ಲ್ಲ್ಯಾ ತವಳ್, ತೊ ತಾಚ್ಕಾ 

ಪಾಟ್ಲಾವ್ದಾರಾಂಚ್ಕಾ ಜಮ್ಮಾ ಮಧೆಂ ಆಸ್ಲ್ಲೊ. ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ: 

“ತುಜ್ಮಾ ಕಾಮಾಂತ್ ಲೋಕ್ ಸಹಭಾಗಿ ಜಾಂವ್ಲ್ಹೊನಾ. ಕಾರಣಾಂ ಸಭಾರ್ 

ಆಸಾತ್. ತುಕಾ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಮಾರ್ ತುಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕರ್ನ್ ಪಳೆ. ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಸುವಾತೆರ್ 

ಹಾಂಗಾಚ್ಮಾ ಮಹಾರಾಜಾಕ್ ಹ್ಮಾ ಯೋಜನಾಕ್ ಭರ್ತಿ ಕರಿಜೆ. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಇಂಡಿಯಾ 

ಸಂಘಾಚ್ಕಾ ನೇತಾಂಕ್ ತಶೆಂ ಕಾರ್ಕನಿರ್ವಾಹಕಾಂಕ್ ಆರಂಭಾರ್ಚ್ ಭೆಟಾಜೆ. ತ್ಕಾ 

ಶಿವಾಯ್ ರಾಜಾ ಸರ್ ಪ್ಕಾರೆ ಮೋಹನ್ ಮುಖದಡ್ಚಿಕ್ ಆನಿ ಮಹಾರಾಜ ಠಾಗೋರಾಕ್ 

ಜರೂರ್ ಭೆಟಾಜೆ. ದೊಗೀ ಉದ್ದಾರ್ ಮನಾಚೆ ಸಂಸಾರಿ ಮನಿಸ್ ಆನಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ್ 

ಪ್ರಗತೆ ಖಾತಿರ್ ವಾವುರೆ ಸಮಾಜ್ ಸೇವಕ್, ಶಿಕ್ಪಿ, ತಶೆಂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಮನಿಸ್. 
ಹಾಂವ್ ಹಾಂಕಾಂ ಭೆಟ್ಟೊಂ. ಜಾಲ್ಕಾರ್ ವೃರ್ಥ್. ದೊಗಾಂಯ್ನಿ ಮ್ಹಾಕಾ 

ಶಳ್ಮಡೊ ಸ್ವಾಗತ್ ದಿಲೊ, ಆನಿ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಕೀ, ಕಲ್ಕತ್ತಾಂತ್ ಏಕ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ್ ಸಭಾ 

ಆಪಂವ್ಚೆಂ ಚಿಲ್ಲರ್ ಕಾಮ್ ನಹಿಂ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಕಸಲೆಂಯ್ ಕಾಮ್ ಜಾಯ್ಜೆ ತರ್, 

ತೆಂ ಸಗ್ಗೆಂ ಘಡಾಜೆ ಸುರೇಂದ್ರನಾಥ್ ಬೆನಾರ್ಹಿ ಮಾರಿಫತ್ ಕೀ, ತೊ ಜಾವ್ಲಾಸಾ 

ತುರಾ ನ್ ಪಾಟಿಂ ಯೇ 
ಎಜು 
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ಪೂದೊರ್ನ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಠಾಣ್ಕಾಚೊ. ಮ್ಹಾಕಾಚ್, ಕಳೊನ್ ಆಯ್ಲೆಂ ಕೀ, ದಿಸಾಂದೀಸ್ 
ಮ್ಹಜೆಂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ್ ಕಾಮ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ ತಾಂತು' ಸಂಕಷ್ಟ್ ಕಿರ್ಲೊನ್ ಆಯ್ದೆ 
ಮ್ಹಣೊನ್. 

ಹಾಂವ್ "ಅಮೃತಾ ಬಜಾರ್ ಪತ್ರಿಕಾ”ಚ್ಮಾ ದಪ್ತರಾಕ್ ಗೆಲೊಂ. ತಾಣಿಂ ಚಿಂತ್ಲೆಂ 
ಹಾಂವ್ ಜಾವ್ನಾಸಾಂ ವಾಟ್ಸುರಿ ವಾಟ್ ಚುಕೊನ್ ತಾಚ್ಕಾ ದಫ್ತರಾಕ್ ಪಾವ್ಹಾಂ 
ಮ್ಹಣ್. ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ನಹಿಂ, ಪುನೆಕೆಲ್ಕಾ ಸಂಪಾದಕಾನ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ವೋರ್ ಮ್ಹಾಕಾ 
ರಕ್ಡಾಯ್ಲೆಂ! ತಾಕಾ ಹೆರ್ ಮನಿಸ್ ಸಂದರ್ಯನಾಕ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆ. ಜಾಲ್ಕಾರ್ ಸಗ್ಳೆ ಗೆಲ್ಮಾ - 
ಉಪ್ರಾಂತ್ಯೀ ತಾಣೆ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೆಟೊಂಕ್ ಇನ್ಕಾರ್ ಕೆಲೆಂ. ಸಭಾರ್ ವೆಳಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ 
ತಾಣೆ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಂದರ್ಶನ್ ದಿಲೆಂ. ಸುಣ್ಕಾಕ್ ನ್ಹಾಣಂವ್ಕ್ ವ್ಹೆಲ್ಲ್ಯಾಬರಿಂ ಬೋವ್ 

ನಾಖುಶನ್. ಜಾಲ್ಕಾರ್ ತೊಂಡಾಕ್ ಫುಡ್ ಕರ್ನ್ ಬಸೊನ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಇನ್ಕಾರ್ 
ಕೆಲೆಂ! ತಶೆಂ ಜಾಲ್ಕಾರೀ ಹಾಂವೆ ವ್ಹಡಾ ಸೊಸ್ಲಿಕಾಯೆನ್ ತಾಕಾ ಸವಾಲ್ ಘಾಲೆಂ. ತೊ 
ಅಂವ್ಸರಾನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ, “ಆಬೈ! ದಿಸಾನಾಂಗಿ ತುಕಾ ಆಮ್ಕಾಂ ಗಳೊಭರ್ ಕಾಮ್ 

ಆಸಾ ಮ್ಹಣೂನ್? ತುಜೆ ತಸಲೆ ಭೆಟ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಸದಾಂಚ್ ಯೆತಾತ್. ಖರೆಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ 

ಜಾಲ್ಕಾರ್ ತುಂವೆ ತುರ್ತಾನ್ ತುಜಿ ವಾಟ್ ದರ್ನ್ ವೆಚೆಂ ಬರೆಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ತುಜೆ 

ಪ್ರಯೋಜನಾಕ್ ಪಡಾನಾಸ್ಲೆ ವಾದ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ನಾಕಾತ್.” 

ಹಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಂಗಾರ್ ಶಳೆಂ ಉದಾಕ್ ವೊತ್ಲ್ಲ್ಯಾಬರಿ ಜಾಲೆಂ. 

ಪುಣ್ ತೊ ಮನಿಸ್ ಕಷ್ಟಾಂತ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ. ಎಕಾ ಸಂಪಾದಕಾಚೆ ಸಂಕಷ್ಟ್ ಭೊಗ್ಲ್ಲೊ 

ಮಾತ್ ಜಾಣಾ. ಹಾಂವ್ ದುಸ್ಟ್ಚ್ ಜಾಣಾ ಆಸ್ಲ್ಲೊಂ “ಬಂಗಬಾಸಿ' ಮ್ಹಳ್ಮಾರ್ 

ಕೊಣ್ಗೀ ಮ್ಹಣೊನ್. ಜಾಲ್ಮಾರ್ ತಾಕಾ ಮೆಳೊಂಕ್ ಲಾಯ್ಡ್ ಲಾಗ್ಲ್ಲಿಕೀ ತಾಚ್ಕಾ 

ದಿಸಾಳ್ಮಾಚ್ಮೊ ಹರ್ಕೆಕ್ ರಾಠಾವಳಿ ತಾಣೆ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್೦ಚ್ ಆಟಾಪಿಜೆ ಆಸ್ಲ್ಲೊ. ತ್ಕಾ 

ವೆಳಾರ್ ತೆನ್ನಾ ಆಫ್ರಿಕಾವಿಶಿಂ ಕಲ್ಕಾತ್ತಾಂತ್ ಕಸಲಿಚ್ ಖಬರ್ ವಾಚುಂಕ್ ಮೆಳಾನಾಶ್ಲ್ಲಿ. 

ಎಕಾ ಸಂಪಾದಕಾಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪತ್ರಾರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ಹರೈಕ್ ಖಬ್ರೊ 

ಅವಶ್ಶ್ ಆನಿ ತಾಚೊ ವೇಳ್ ಅಮೂಲ್ಕ್. ತಾಕಾ ಹರೈಕ್ ರಾಠಾವಳ್ ಆಟಾಪುಂಕ್ 

ಆಸಾ. ಲೋಕ್ ಚಿಂತಾತ್ ಸಂಪಾದಕ್ ಏಕ್ ಪ್ರಭಾವಿಕ್ ತಶೆಂ ಸತಾ ನಿತಿಚೊ 

ರುಜಾರಿ ಮ್ಹಣೊನ್. ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಸಂಪಾದಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಜಾಣಾ ತಾಚೊ ಪ್ರಭಾವ್ 

ಆನಿ ಪ್ರತಿಭ್ ಕೇವಲ್ ತಾಚ್ಕಾ ದಪ್ತರಾಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ಚಲ್ತಾ! ದಪ್ತರಾ ಭಾಯ್ರ್ ತಾಚೆಂ 

ಆಳುಂಯೀ ಸಿಜಾನಾ ತರೀ ಹಾಂವೆ ಧಯ್ರ್ ಸೊಡ್ಲೆಂನಾ. ಹಾಂವೆ ಪಾಟಾಪಾಟ್ ಹರಾಂ 

ಸಂಪಾದಕಾಂಚಿ ಭೆಟ್ ಕೆಲಿ. ಎಂಗ್ಲೊ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಂಪಾದಕಾಂಕೀ ಭೆಟ್ಲೊಂ. “ದಿ 
ಟೋ ಷ್ಟ ಸ ಕಾರಾ SB We. 

* ಬಂಗಬಾಸಿ'' ಏಕ್ ಬೆಂಗಾಳಿ ಭಾಶೆಚೊ ಸಬ್ಲ್ ಮ್ಹಳ್ಕಾರ್ 8೬೬0೩ ಮ್ಹಳ್ಳಾರ್ 

ನ ಪರ್ಮ್ಯಾಕ್ ಜನ್ಮಾಲ್ಲೊ. 
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ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ಮೆನ್'' ಆನ “ದಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ಮೆನ್'' ಪತ್ರಾಂಚ್ಕಾ ಸಂಪಾದಕಾಂಕ್ ಕಳ್ಳೆಂ ಹ್ಕಾ 

ಸಂಗ್ಮಿಂಚೆಂ ಮೋಲ್. ಹಾಂವೆ ತಾಂಕಾಂ ಲಾಂಬ್ ಟ್ A ತಿಂ ತಾಣಿಂ ಆಸಾ 

ತಶೆಂ ಛಾಪ್ಲಿಂ. | 

"ಮಿ. ಸೊಂಡರ್ಸ್' ಜಾವ್ನಾಸ್ಲಲೊ ಸಂಪಾದಕ್ - “ದಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ಮೆನ್'' ಪತ್ರಾಚೊ. 
ತಾಣೆ ಮ್ಹಜೆರ್ ಎಕಾ ವಿಚಿತ್ರ್ ಥರಾಚೆಂ ಪ್ರಜ್ಞಾ ದಾಕಯ್ಲಿ. ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ: “ಮ್ಹಜೆಂ 

ಪತ್ರ್ ತಶೆಂ ದಪ್ತರ್ ತುಜೆಂಚ್ ಮ್ಹಣ್ ಚೀಂತ್. ತುಕಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪತ್ರಾಂತ್ ಕಿತೆಂ 

ಸಕ್ಕಡ್ ತಬ್ದೀಲ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ ತೆಂ ತುಂವೆ ಕರೈತ್. ಸಂಪಾದಕೀಯ್ ಛಾಪ್ಹಾ 

ಆದಿಂ, ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಕಾರ್ ಹಾಂವ್ ಏಕ್ ಪ್ರತಿ ತುಕಾ ಧಾಡ್ನ್ ದಿತಾಂ.'' 

ಹಂ ಘಡಿತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಕ್ ಮಿಕ್ಚಾಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಕಾರ್ ಅತಿಶಯ್ ಜಾಯ್ಕೆಂ 

ನಾ. ಮ್ಹಾಕಾ ಕಸಲೊಯ್ ಆಧಾರ್ ಜಾಯ್ಜೆ ಜಾಲ್ಕಾರ್ ಆಪುಣ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಕಬೂಲ್ 

ಆಸಾಂ, ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ. 

ಹ್ಮಾ ಭಾಗಿ ಮನ್ಶಾನ್ ನಹಿಂಚ್ ಉತಾರ್ ದಿಲೆಂ ಬಗಾರ್ ಉತಾರ್ ಹಾಳ್ಳೆಂ. 

ತಾಣೆ ಮ್ಹಜೆಕಡೆ.ನಿರಂತರ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ದವರ್ದ್ಲೊ ಆಪುಣ್ ಕಠೀಣ್ ಪಿಡೆಂತ್ ಪಡ್ಕಾಸರ್. 

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಜಿಣಿಯೆಂತ್ ತಸಲ್ಕಾ ಭಾಗಿ ಮನ್ಶಾಚ್ಕಾ ಗೊಪಾಂತ್ ರಾಂವ್ಚೆಂ 

ಭಾಗ್ ದೆವಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಫಾವೊ ಕೆಲಾಂ. ತಸಲೆಂ ಘಡಾಪ್ ಘಡ್ಲಾಂ ಚಿಂತಿನಾಸ್ಲ್ಯಾ 

ವೆಳಾರ್ ಅವ್ಹಿತ್ತ್ ಆನಿ ಆಕಸ್ಮಿಕ್! 

ಮಿ. ಸೊಂಡರ್ಸ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮೆಚ್ಚಾಲ್ಲೊ ಪಳೆವ್ನ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಸಾದೆಂಪಣ್, ಬೊಳೆಂಪಣ್ 

ಆನಿ ಭಕ್ತ್ ಸತಾ ಥಂಯ್. ತಾಣೆ ಮ್ಹಾಕಾ ಎಕಾ ವಕೀಲಾಬರಿ ಆಡ್ ಸವಾಲ್ ಘಾಲ್ನ್ 

ತಪಾಸ್ತೂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಅಪುಟ್ ಉದ್ದೇಶಾಕ್ ಮಾನ್ವಾಲೊ. 

ತೆನ್ಮಾ ಆಪ್ರಿಕಾ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲ್ಲೆಂ ವರ್ಸ್, ವರ್ನ್ ಭೇದಾಚೆಂ ಕೊಟೆಂ. ಹಾಂಗಾಸರ್ 

ಯೆರೋಪಾಚ್ಕಾ ಗೊರ್ಕಾಂನಿ ಯೇವ್ನ್ ಆಡಳ್ಕಂ ಚಲವ್ನ್ ಕಾಳ್ಕಾ ಆದಿ ನಿವಾಸಿಂಕ್ 

ಗುಲಾಮ್ಪಣಾಂತ್ ದವರ್ಲೆಂ. ಮಾನವಿಕ್ ಹಕ್ಕಾಂ ಧಿಕ್ಕಾರ್ ಕೆಲ್ಲಿಂ. 

ಜಾಲ್ಕಾರೀ ಸತ್ ತೆಂ ಸತ್, ನೀತ್ ತಿ ನೀತ್. ಗೊರ್ಕಾಂಚ್ಕಾ ವ್ಯಾಜ್ಯಾಂನಿ ತೆ 

ದುಸ್ರ್ಯಾ ಕಾತಿಚೆ ಮ್ಹಣೊನ್ ಉಕಲ್ನ್ ದಧರಿನಾಸ್ತಾನಾ ಹಾಂವ್ ರಾವೊಂಕ್ನಾ ಕೀ ಸತ್ 

ಆನಿ ನೀತ್ ಬುಡಾನಾ. ಸತ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಅಪುಟ್. ಸತ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಸರ್ವೆಸ್ಪರ್. 

ಮ್ಹಜೊ ಅನ್ಟೋಗ್ 'ಅಸೊ ಕೀ, ಆಮ್ಕಾಂ ನೀತ್ ಮೆಳ್ತಾ ಜರಿತರಿ ಆಮಿ ನೀತ್ 

ಉಕಲ್ಲ್ ಧರ್ಲ್ವಾರ್. ವಿರೋಧ್ ಪಾಡ್ತಿಕ್ ಸತ್ ಆನಿ ನೀತ್ ನೆಗಾರ್ ವ ಇನ್ಕಾರ್ 

ಕರುಂಕ್ ಸಾಧ್ಕ್ಚ್ ಜಾಂವ್ಲೆಂನಾ. 
ಚಿಂತಿನಾಸ್ಕಾನಾ ಮಿ. ಸೊಂಡರ್ಸಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಹಾಯ್ ದಿಲಿ. ಹ್ಯಾ ಘಡಿತಾ 

ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಬೈ ಮ್ಹಜೆ ಧಯ್ರ್ ವಾಡ್ಲೆಂ ಕೀ, ಕೊಲ್ಕೊತ್ತಾಂತ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ್ ಸಭಾ 



ಸತ್ 

ಮ್ಹಣೂನ್. ತ್ಕಾಚ್ ವೆಳಾರ್ ಅಚಾನಕ್ ಪೆದೊ ತಾರ್ 

ಆಯ್ಲೊ. ತೆಂ ತಾರ್ ಡರ್ಬಾನ್ ತೆನ್ಕಾ-ಆಫ್ರಿಕಾ ಥಾವ್ನ್ And Signature 

ಜನವರಿಂತ್ ಅರಂಭ್ ಜಾತಾ. ಪಾಟಿಂ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್.'' 

ಹಾಂವೆ ದಿಸಾಳ್ಕಾರ್ ಛಾಪುನ್ ಜಾಹೀರ್ ಕರಿಜೆ ಪಡ್ಲೆಂ 

ವೆ ಕೊಲ್ಕೊತ್ತಾ ಸೊಡ್ನ್ ೩ ಡ್ಲೆ ಪಾಟಿಂ ಪರ್ರ್ತಾಜೆ ಪಡ್ಲೆಂಗೀ 

|೪೦ಬಯ್ದೆಂ ಪಯ್ಣ್ ಧರ್ಲೆಂ. ಭಾಯ್ರ್ ಸರಾ ಆದಿಂ ಹಾಂವೆ 
೩1... ೦ಂಪೆನಿ''ಕ್ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಧಾಡ್ದೆಂ, ಕೀ ಆಗ್ಬೊಟಿಚಿ ಬಸ್ಕಾ 

ರ್ಟ ಪ್ರಪ್ರಥಮ್ ಆಗ್ಟೊಟರ್ ಅಮಾನತ್ ಕರುಂಕ್. 

: ದಾಡಿ ಅಬ್ಬುಲ್ಲಾನ್ “ಕೊರ್ಲೆಂಡ್'' ನಾಂವಾಚಿ' ಆಗ್ಟೊಟ್ 

ತ | | ಗ -ಎನಎಯೆಕ್ ಪುಂಕ್ಕಾಕ್ಚ್ (!) ಮ್ಹಾಕಾ ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಕಾ 

(ದರಾ: ಪಯ್ಲಾಚಿ ಟಿಕೆಟ್. ದಿತಾಂವ್ ಮ್ಹಣಾಲೆ. ಹಾಂವೆ 

ಸ ನಯ್ | ರ್ಲ್ಯಾಾದೀಂಟ ೯ ನ್ ತೆನ್ಮಾ ಆಫ್ರಿಕಾಕ್ ವ್ಹೆಚೆಂ 

| ೦. ಅಗ್ಟೊಟಂತ್ *೬ಟ್ ೨೧5 ಕಂ ಲೈ, ಅರ್ಟೊ ಅಂಶೊ 
2 | ೨ ದ 

; ಲ್, ತೆನ್ಕಾ-ಆಫ್ರಿಕಾಕ "ಸಿ0೦. ' 55 ಸಂಚಾರಿ) ಲೋಕ್ 

ಚ 

ಪರ್ಕಾಂತ್ ಕಸಲ್ಮಾಚ್ ನಾ-ಉಪ್ಕಾರಾಚೊ ಬೆಕಾರ್ ವ್ಯಕ್ತಿ 

೦ ಆನಿ ಸ್ವತಃಚ್ಶಾ ಭಗ್ಲಾಂನಿ ತಶೆಂಚ್ ಜಾತ್ಕೊಡ್ತಿ ಥಾವ್ನ್ ನ 
ಐ ಧಿ ಲ್ ಸ 

ಲ್ಲೊ ಗಾಂಧಿ, ಭಾರತಾಕ್ ಬ್ರಿಟಿಷಾಂಚ್ಕಾ ಗುಲಾಮ್ಪಣಾಂತ್ಲೆಂ ಸ 

ಸತ್ ಆನಿ ಅಹಿಂಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಹಾತೆರ್ ಘೆವ್ನ್ ಸ 

ತಾ. ಭಿಂವ್ರುರ್ಕಾ ಸ್ವಭಾವಾಚೊ ಬ್ಯಾರಿಸ್ಟರ್ ಗಾಂಧಿ, ಆಜ್ 4 
ತ್ತ 

ೆ ನ್ ಸ್ಸ | /ಚ್. ಶ್ರೇಷ್ಠ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮ್ಹಣ್ ಮಾನ್ಲ್ಲೊ ಮಹಾತ್ಮಾ ಕಸೂ ಸ 

ಂಧಿನ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಅಪ್ರತಿವ” ಕ್ರಾಂತಿ, ತಾಚೊ ಧೈರಾಧಿಕ್ ಸಾಹಸಿಕ್ ತ 

. ಚಾಮ ದುಸ್ರೊ ಭಾಗ್ ವೆಗಿಂಚ್ ಆಟಾಪುನ್ ಹಾಡ್ತಲೊ. ತ 

| NN - ಆ. ಬಾ. ಸೊಜ್. ಲಂಡನ್ ಬ್ಬ 
ಸೆ ಹ ಬ ಕ್ ನೆ 
ಗೆ ಸ್ 
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ಗೇ at: Ass Dress, Bejai, Mand love Ph: 240.810 

| ಗ 
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ರುಳಕ್ ತ | ಪಿಂಟೊ 

. ಭಲಾಯ್ಕೆ ರ | ೫ ಸೆಲೊರ್ 
. ನಂತೂರ್ ಖುರ್ಸಾ ಪಾಟ್ಲಿ ಚರಿತ್ರಾ ಡಾ. ಪಿಯುಸ್ ಫಿದಲಿಸ್ ಪಿಂಟೊ 

ವಿಕ್ಟರ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಆಂಜೆಲೊರ್ 
ಪುನರ್ ವಸಣೆಚಾ ವಾಟೆರ್ - ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ಲೆ ಕೊಂಕಣಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ (ಛಾಪ್ಕಾಂತ್) 

ಡಾ. ಪಿಯುಸ್ ಫಿದೆಲಿಸ್ ಪಿಂಟೊ 

ಜಿವಿತ್ ಏಕ್ ಮಿಸಾಂವ್ (ಆಬಾ ಸೊಜ್ ಲಂಡನ್ ಹಾಚಿ ಜೀವನ್ ಚರಿತ್ರಾ - (ಛಾಪ್ಕಾಂತ್) 

ಆಬ್ರಾಹಾಂ ಬಾಸಿಲ್ ಡಿ'ಸೋಜ 
ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ ಪಾದ್ರಾವಾದೊ - ಪ್ರೊಪಗಾಂದಾ ವಿವಾದ್ (ಛಾಪ್ಕಾಂತ್) 

ಡಾ. ಪಿಯುಸ್ ಫಿದೆಲಿಸ್ ಪಿಂಟೊ 



ಲೇಖಕಾಚಿ ಪರಿಚಯ್ ' 

ಆಬ್ರಾ ಹಮ್ ಬಾಜಿಲ್ ಸೊಜ್, (ಆ ಬಾ. ಸೊಜ್, 

೨ 'ಲಿಂಡನ್' ಲಿಬ್ಲೆ ನಾಂವಾಖಾಲ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ. ಶೆತಾಂತ್ 
| ಪಠ ಳೊನ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆ py. ಅಮೂಲ್ ದಿರ್ವೆಂ. ಪೆಜಾರ್ಚ್ಕಾ 
| ಕುತ್ತೆತ್ವೂರ್ ಗ್ರಾಮಾಂತ್ 1936 ಜೂನ್ 15- ವರ್ 

ದಾದರ್ ಲಾ 

ಹ ಶ್ರ 
ಧ್ವ 


